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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Lisansüstü öğretimde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri ta-

rihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen öğretim
dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: Enstitülerdeki anabilim dalı/anasanat dalını,
d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Enstitülerdeki anabilim dalı/ana-

sanat dalı akademik kurulunu,



e) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitülerdeki anabilim dalı/anasanat dalı baş-
kanını,

f) Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren dersi,

g) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin akademik ek-
siklerini gidermek amacıyla en çok iki yarıyıl süren ve eğitim süresi içinde sayılmayan tamam-
lama eğitimini,

ğ) Bütünleşik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak yü-
rütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca önerilen ve enstitü yönetim ku-
rulunca atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora Yeterlik/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yü-
rütmek üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

i) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Üniversitede lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
l) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür

tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğ-
retim üyesinden oluşan kurulu,

n) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına
kayıtlı öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durum-
larda atanan ikinci danışmanı,

o) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göster-
meden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını
kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayınlamayı,

ö) Katkı Payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince birinci öğretim öğrenci-
lerinin ödemeleri gereken ücreti,

p) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) Kredi Sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan

ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin
kredilendirilmesini,

s) Lisansüstü Program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik unvanlarına yönelik
belirli sayıda ve içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, sanatta yeterlik
sınavı, tez, sanat eseri ve uygulamalarını içeren öğretim programlarını,

ş) Muaf: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyumuna
göre kayıtlı olunan programdaki ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumunu,

t) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan öğrencileri,
u) Öğrenim Ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim, uzak-

tan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın yabancı uyruklu
öğrencilerden alınacak ücreti,

ü) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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v) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan
çalışmayı,

y) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
z) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
aa) Tez Danışmanı: Yüksek lisans ve doktora için; enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans

ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üze-
rine enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini, sanatta yeterlik için; enstitüde kayıtlı
sanatta yeterlik programı öğrencilerine ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

bb) Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencisinin tez
önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen
biri tez danışmanı olmak üzere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

cc) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Mer-
kezini,

çç) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
dd) Uzaktan Öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı eş

ya da farklı zamanlı olarak yürütüldüğü, öğretim elemanları ile öğrencilerin uzaktan etkileşi-
mine dayalı öğretim yöntemini,

ee) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ff) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
gg) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her öğretim yılı için enstitü kurulları tara-
fından önerilen ve Senato tarafından onaylanan öğretim süresini,

ğğ) Yaz dönemi: 31/5/2015 tarihli ve 25831 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, güz ve bahar
yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az 35 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş
tarihleri her akademik yıl için enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan
öğretim süresini,

hh) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ıı) Yunus Emre Enstitüsü: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metnine göre geliş-

tirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)’nı yapan merkezi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alınarak

açılır ve yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programının hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında açıla-

cağı anabilim/anasanat dalının istemi, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belir-
lenir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 90 AKTS kredisinden
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve koşulları enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. 90 AKTS kredisinin 80 AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS
kredisi de dönem projesini kapsar. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri tezsiz yüksek lisans prog-
ramına dâhil edilmez.

(5) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi,
Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı, uzaktan
öğretim programları olarak da açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar,
uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve ulusal kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-
teryallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaç-
la yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından belirlenir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı
ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES ve ya-

bancı dil puanı aranmayabilir. ALES ve yabancı dil puanı istenildiği takdirde taban puanın be-
lirlenmesinde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı
ve Senatonun onayı gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans
programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden
eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programın-
dan mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belge-
sine de sahip olmaları gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen
tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00
veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(4) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabu-
lünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı
ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının
% 50'si ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan
alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans
mezuniyet not ortalamasının % 20'si ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun % 30'u dikkate
alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
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(6) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenen bir puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğer puan almak
zorundadır.

(7) Yabancı dil koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenen bir puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zo-
rundadır.

(8) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmez.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre için-
de, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(10) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek
istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkeler-
deki lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) İstenildiği takdirde ALES sonuç belgesi,
c) İstenildiği takdirde yabancı dil belgesi,
ç) Diplomaya esas teşkil eden, lisans mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum

belgesi,
d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak

bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik
kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler
oluşturur. Jüri, adayları 5 inci maddenin dördüncü veya beşinci fıkrasını dikkate alarak sıralar,
kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı aka-

demik kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını ve çalışmak istediği alanı, danışman
tercihini de dikkate alarak öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri
arasından yoksa Üniversite kadrosunda bulunan öğretim görevlileri arasından doktora derece-
sine sahip bir danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atar. Danışman ve proje konusu,
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Bir danışmanın üstleneceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasanat
dalının özelliği de gözetilerek enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın bir öğ-
rencinin danışmanlığından çekilme istemi de gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 9 – (1) Kredili derslerini ve tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan

ve/veya incelenen bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş dönem projesini başarıyla ta-
mamlayan ve enstitünün istediği diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Belgelerini bir ay içinde teslim etme-
yen öğrencinin istemi durumunda enstitü yönetim kurulu, teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Verilen süre sonunda da gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans için enstitü yönetim kurulunda mezuniyet hakkında karar ve-
rildiği toplantı tarihi, diplomaya yazılacak mezuniyet tarihidir.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar yapılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçmek için yabancı dil ve ALES koşulunun
yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler ve başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirenlerin tezsiz yüksek lisans progra-
mında aldıkları dersler ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezli yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için,
anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konu-
labilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programları; enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alınarak
açılır ve yürütülür.

(3) Tezli yüksek lisans programının hangi enstitü/anabilim dallarında açılacağı, anabi-
lim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(4) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dö-
nemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması
olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi
olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi
dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar. Anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri tezli yüksek lisans programına dâhil
edilmez.

(5) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ens-
titü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
Üniversitedeki diğer lisansüstü programlar ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(6) Yabancı dilde lisansüstü programlar, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar
çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kara-
rıyla açılabilir.

(7) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezli
yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya
100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zo-
rundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvuracak öğrenci YDS’den en az 50 puan veya
Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavı veya
ÖSYM tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ulu-
sal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından
mezun olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine
de sahip olmaları gerekir ve lisans mezuniyet not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen
tezli yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00
veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan baş-
vuranlar için ALES puanının % 50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si ve yazılı ola-
rak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak ana-
bilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az top-
lam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde;
lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/ve-
ya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının % 50'si
ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar
arasında sıralama yapılır.
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(7) Adaylarda aranacak ALES puanı ve türü ile yabancı dil puanı, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun
onayı ile kesinleşir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde,
ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(9) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek is-
tedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; yabancı ülkeler-
deki lisans ve/veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile birlikte Yük-
seköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) ALES sonuç belgesi (Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitü-
lerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmez),

c) Yabancı dil belgesi,
ç) Diplomaya esas teşkil eden, lisans mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum

belgesi,
d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak

yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu,
enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik
jüriler oluşturur. Jüri, adayları 12 nci maddenin beşinci veya altıncı fıkrasını dikkate alarak sı-
ralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bil-
dirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini ba-
şarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı aka-

demik kurulu, her öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını ve çalışmak istediği alanı, danışman
tercihini de dikkate alarak öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri
arasından yoksa Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Derslerini tamamlayan öğrenci en geç
üç ay içinde tez önerisini enstitüye sunar. Tez danışmanı, tez konusu ve tez önerisi enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda,
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının Üniversite dışından olması durumunda
yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunlu değildir.
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(3) Bir tez danışmanının üstleneceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı ilgili anabilim/
anasanat dalının özelliği de gözetilerek enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalında, program açılmamış ise öğ-
rencinin bulunduğu anabilim/anasanat dalında uzmanlık alan dersi açar. Her öğrenci, açılan
uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kuru-
lunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(5) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın bir öğ-
rencinin danışmanlığından çekilme istemi de gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman değişikliği
istemi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı olmak zorundadır.

(6) Tez danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun
süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini ilgili

enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde
yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte
istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, tezini
tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına tes-
lim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı gö-
rüşü ile birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenmiş olan tez jüri öne-
risini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak
yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar veril-
mek üzere raporlar enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Alınan kararı öğrenciye ve dinleyicilere
açıklar. Karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Yeniden savunmada jüri üyelerinin aynı öğretim
üyeleri olamaması durumunda enstitü yönetim kurulunca farklı jüri üyeleri de görevlendirile-
bilir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.
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(8) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler de kabul onay sayfasını imzalar.

(9) İlgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise ve yüksek lisans tezi
reddedilen öğrenci istemde bulunmuşsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 17 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü
yönetim kurulu, istem durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, mezuniyet tarihi
anabilim/anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı
bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir nüshası dijital ola-
rak, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programlarına

geçiş izni ve süresi anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca
verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.

(3) Aynı anabilim/anasanat dalında yer alan tezli yüksek lisans programından tezsiz
yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredileri ta-
mamlamak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,
programı tamamlamak için tezsiz yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilmek için,
anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile genel akademik başarı
not ortalaması barajı da konulabilir.

(6) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterliğe hazırlık çalışması, tez çalışması,
diğer öğrenim etkinlikleri, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli
bir dergide yayımlanan bir makale ya da DOI numarası alınmış elektronik ortamda basılmış
makale ya da kitap veya kitap bölümü olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler, seminer, uzmanlık alan dersi ve yeterliğe ha-
zırlık çalışması, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri doktora programına dâhil edilmez.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, en
az iki seminer, uzmanlık alan dersi, yeterliğe hazırlık çalışması, tez çalışması, diğer öğrenim
etkinlikleri, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide ya-
yımlanan bir makale ya da kitap veya kitap bölümü olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler, seminer, uzmanlık alan dersi
ve yeterliğe hazırlık çalışmasından, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışma-
sından oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(7) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(8) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık

alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(9) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.
(10) ALES’ten en az 55 puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler,

yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora prog-
ramına başvurmuşlarsa yeni bir ALES puanı getirilebilecekleri gibi yüksek lisans programına
girerken geçerli olan ALES puanını da kullanabilirler.

Başvuru ve kabul
MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diploması ile başvuran adayların yüksek lisans mezuniyet not or-

talamalarının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten
başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puana sahip ol-
maları gerekir.

b) Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuran adayların lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato

28 Kasım 2016 – Sayı : 29902                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



tarafından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve
52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir
puana sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az
on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir la-
boratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu
adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden
eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tara-
fından kabul edilen ve 52 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir
sınavdan eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50’den az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp pua-
nına veya ALES’in sayısal puan türünde 55’den az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen
standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup doktora programlarına başvu-
rabilmek için lisans diplomasına ve 50’den az olmamak koşuluyla DUS’tan alınmış puana veya
ALES’in sayısal puan türünde 55’den az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir.

d) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak koşuluyla
tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlene-
cek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

e) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk
uyrukluların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

(2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer
bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre
gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Doktora programına başvuracak olan adayların programa kabulünde, ALES puanı,
lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel de-
ğerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir.

a) Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans ve /veya yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının % 20'si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat so-
nucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya
TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %
50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik
kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıra-
lama yapılır.
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c) Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. De-
ğerlendirmede ALES veya DUS puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının
% 20'si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun % 30'u
dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarının enstitülerdeki anabilim/ ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenebilir.

(4) Doktora programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili ens-
titü müdürlüklerine yapılır.

(5) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri
programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi veya Üniversite tarafından onaylı örneği;
yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile
birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) ALES sonuç belgesi,
c) Yabancı dil belgesi,
ç) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesinin onaylı

örneği,
d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Doktora başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel de-

ğerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim
dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur.
Jüri, adayları 20 nci maddenin üçüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi
adayların doktora programına kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Süre
MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, her öğrencinin ön-

ceki bilimsel çalışmalarını ve çalışmak istediği alanı, danışman tercihini de dikkate alarak Üni-
versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar atanır.
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(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçe-
vesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi
danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Ancak 20 nci mad-
denin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan fakültelerin öğretim üyeleri bu kapsam dışındadır.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu
dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın bir öğ-
rencinin danışmanlığından çekilme istemi de gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman değişikliği
istemi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı olmak zorundadır.

(4) Tez danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun
süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminerini tamam-

layan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez
yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız
sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından öneri-
len ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sözlü sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınavların ağır-
lıkları ile notlarının hesaplanmasında 41 inci maddeye göre işlem yapılır. Sınav jürisi öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencisinin tez önerisini

değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez da-
nışmanı olmak üzere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi enstitü yönetim kurulunca reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitü kurulunun

önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte is-
tenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, tezini
tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına tes-
lim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı gö-
rüşü ile birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenmiş olan tez jüri öne-
risini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak
yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar veril-
mek üzere raporlar enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları; öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi hariç en az üç tez izleme ko-
mitesi raporu sunulması gerekir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Alınan kararı öğrenciye ve dinleyicilere
açıklar. Tez savunması sırasında jüri üyeleri biniş giyerler. Savunması başarılı olan öğrenciye
de biniş giydirilir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin dijital
kopyası, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilir.

Doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 29 – (1) Doktora programından tezli ve var ise tezsiz yüksek lisans program-

larına geçiş izni ve süresi anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurul-
larınca verilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek li-
sans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına
başvurduysa o programda verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Lisans derecesi ile doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans program-
larına geçiş bir kez yapılır.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60
AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili ana-
bilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli
yüksek lisans programına geçerek tez aşamasından devam edebilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2016 – Sayı : 29902



(5) İlgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise, lisans derecesi ile dok-
tora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez
çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek li-
sans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kre-
disi dersler ve uygulamalar, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından
oluşur. Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin kredileri sanatta yeterlik prog-
ramına dâhil edilmez.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 ulusal kredilik on dört
ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve uygu-
lamalar, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başvuru ve kabul
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tara-
fından belirlenecek bir puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puana
sahip olmaları gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri ol-
ması gerekir.

(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri olması gerekir.
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(4) Yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların Yük-
seköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Sanatta yeterlik programına baş-
vuracak olan adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans
not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı/port-
folyo/performans sınavı incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Değerlendirmede ALES pua-
nının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının % 20’si, yazılı olarak yapılacak bi-
limsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucu-
nun % 30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranmayan sanatta yeterlik programına başvuracak olan aday-
larda lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sınavı/portfolyo/performans sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans me-
zuniyet not ortalamasının % 50'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sınavı/portfolyo/performans sınavı sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70
puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 52 nci maddenin birinci fıkra-
sının (b) bendinde yer alan eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en
az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir.

(7) ALES’e eşdeğer ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve 52 nci mad-
denin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan uluslararası bir sınav için ilan edilen eşdeğer pu-
anlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet
Konservatuvarına ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

(8) Sanatta yeterlik programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde,
ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(9) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek iste-
dikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) ALES sonuç belgesi,
b) Yabancı dil belgesi,
c) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi veya Üniversite tarafından onaylı örneği;

yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların diplomaları ile
birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not döküm belgesinin onaylı
örneği,

d) Başvuru koşullarında istenmişse referans mektubu.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bi-

limsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik
kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler
oluşturur. Jüri, adayları 31 inci maddenin dördüncü fıkrasını dikkate alarak sıralar, kontenjana
göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yö-
netim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
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Süre
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, her öğrencinin ders

ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi
için danışman tercihini de dikkate alarak Üniversite kadrosunda bulunan bir bir tez danışmanını
ve danışmanla birlikte öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belir-
leyeceği tez konusu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında
öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışın-
dan en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Tez danışmanının
bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışman değişikliği
istemi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı olmak zorundadır.

(4) Tez danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun
süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki danışman
ikinci danışman olarak devam edebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-

masını açıklayan ve belgeleyen metnini ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile bir-
likte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci,
tezini tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı
görüşü ile birlikte anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenmiş olan tez jüri

28 Kasım 2016 – Sayı : 29902                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak
yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar veril-
mek üzere raporlar enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kuru-
lunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından
öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Alınan kararı öğrenciye ve dinleyicilere açıklar. Tez sa-
vunması sırasında jüri üyeleri biniş giyerler. Savunması başarılı olan öğrenciye de biniş giydi-
rilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu
karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir nüshası dijital olarak, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programından varsa tezli ve tezsiz yüksek lisans

programlarına geçiş izni ve süresi anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurullarınca verilir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2016 – Sayı : 29902



(2) Sanatta yeterlik programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans progra-
mına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına başvurduysa
o programda verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş
bir kez yapılır.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulu-
sal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci
ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
tezli yüksek lisans programına geçerek tez aşamasından devam edebilir.

(5) İlgili anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise, lisans derecesi ile sa-
natta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi için-
de tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi
MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimlerine

tezsiz yüksek lisansta öğrenci ile birlikte danışmanı, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlikte ise öğrenci ile birlikte tez danışmanı karar verir. Danışman/tez danışmanı atanmayan
öğrenciler için ise, bu görev danışman/tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim
dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yü-
rütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı

programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik, yatay geçiş ve daha önceki lisansüstü

programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden
düşülmesi koşulları danışmanın görüşü ve ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders
bırakma, tez danışmanı/danışman onayı ile yapılabilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim program-

ları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler,
tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile ulusal/AKTS kredi toplamlarıdır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları akademik kurulunun önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Araştırma Yöntemleri dersinin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(4) Lisansüstü öğretim programlarından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri

ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ku-
ramsal veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer etkinlikler için gerekli
çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde
AKTS ders kredileri hesaplanır.
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(5) Bir lisansüstü dersin ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının topla-
mıdır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen kâğıt ortamında yapılan yazılı sı-
navlar ile proje ve ödevler, tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya dijital olarak saklanması ile sınav güvenliğinin sağlan-
masına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

(7) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70'ine, uygulamaların
ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Dersin kuramsal
ve uygulamalı olması durumunda bu derste % 80 devam koşulu aranır. Anabilim dalı akademik
kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(8) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam du-
rumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt
alınarak belirlenir. Belirlenen esaslara uymayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına gi-
remez.

(9) Uzaktan öğretim programlarında yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için ma-
zeret kabul edilmez.

Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar

ile yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim/anasanat dalı akade-
mik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Başarı puanı 4,00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılı sayıl-
mak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,75 doktora öğrencilerinin ise en
az 3,00 almaları gerekir. Yüksek lisans programlarında C1 ve yukarısında yer alan notlar ba-
şarılı, C2 ve aşağısında yer alan notlar başarısız; doktora programında ise B3 ve yukarısında
yer alan notlar başarılı, C1 ve aşağısında yer alan notlar başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda yer alan zorunlu ya da zorunlu ders havu-
zundan aldığı derslerden başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu olmayan bir dersten başarısız
olunması durumunda o ders yerine başka bir ders alınabilir. Öğrenciler, genel akademik başarı
not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

(4) Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf
notuna çevrilir:

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 A 4,00
85-89 B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79 B3 3,00
70-74 C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64 C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
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b) Diğer harf notları aşağıda belirtilmiştir;
1) FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,
3) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girmedi,
4) BŞ: Bilimsel hazırlık dersleri, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, seminer, tez ça-

lışması ve tez izleme komitesi raporlarından başarılı,
5) BŞZ: Bilimsel hazırlık dersleri, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, seminer, tez ça-

lışması ve tez izleme komitesi raporlarından başarısız, süresinde gelmeyen tez izleme komitesi
raporları için de başarısız notu verilir.

6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
7) FF1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-
rıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.

8) FF2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not
ortalaması hesabında (F2) notu işlemi görür.

9) MZ notu; yarıyıl sonu, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girmeyen öğrencilere Sena-
tonun belirlediği ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri
nedeniyle mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir dersin sınavına der-
sin açıldığı ilk yarıyılda girerler. Alınan not ilgili yarıyılın akademik başarı not ortalamasına
ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir. Mazeret sınavları için ikinci
bir mazeret hakkı verilmez.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve ge-

nel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o ders-

lerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden
elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not
ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvar-
lanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan
öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma
MADDE 43 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi

birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı
tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora
süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 44 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç

beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yö-
netim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak
sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata,
ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on gün içinde duyurulur.

Kayıt silme
MADDE 45 – (1) Enstitü yönetim kurulu kararıyla;
a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not orta-

laması 2,00’den az olan öğrencilerin,
b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste

iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,
c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı

programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin,
ç) Yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde

beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen ya da lisans derecesi ile doktoraya baş-
vuran ve koşullarını yerine getirdiği halde yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına gir-
meyen doktora öğrencilerinin kaydı silinir.

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri
kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu
takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar. İlişik kesme süre-
cinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorun-
dadırlar.

Engelli öğrenciler
MADDE 46 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan li-

sansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 39 uncu maddede yer alan ders almaya ilişkin hü-
kümlere uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini ye-
rine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayı
ile söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapı-
larak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise,
varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 41 inci maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için,
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı ve ilgili birimin engelli uyarlama
mektubu onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun duruma getirilebilir. Sınavda
kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı
kişi ya da araçlar sağlanır.

Diğer hükümler
MADDE 47 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.
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(2) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü
programları Ankara ili dışında sürdüremez.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili Üniversite veya Yüksek
Teknoloji Enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve
Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre
Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi
üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilerek destek-
lenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 48 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri için ek-
siklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bi-
limsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 49 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Yüksek lisans programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için lisans programı
mezunu olmak gerekir. Doktora programına özel öğrenci olarak başvurabilmek için yüksek li-
sans programı mezunu veya 20 nci maddede belirtilen niteliklere sahip olmak gerekir.
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(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Enstitü
anabilim/anasanat dalı programlarına kabul edilecek özel öğrenci sayıları ve koşulları ilgili
anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenerek ilan edile-
bilir.

(4) Özel öğrencilerin, programa kayıt hakkı kazanmaları durumunda özel öğrenci iken
başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldık-
ları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu
program için geçerli sayılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 50 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğ-
renci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul
edilme koşulları, ilgili anabilim/anasanat akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

(2) Öğrenci doktorada, yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapabilir.
Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 51 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir:
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların TÖMER’in Türkçe

yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe
Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekir. Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda
bu belge istenmez.

b) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki bir üni-
versitede tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları
ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

c) Yabancı uyruklu adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki
lisans programından mezun olan Türk uyrukluların Yükseköğretim Kurulundan alacakları
denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

ç) Başvuruda bulunacak yabancı uyruklu adayların genel akademik başarı not ortala-
malarının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak
üzere, 4,00 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri, tezli yüksek lisans diploması
ile doktora programına başvuruda 4,00 üzerinden en az 2,75 veya 100 üzerinden eşdeğeri,
lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuruda ise lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.

Eşdeğerlikler
MADDE 52 – (1) Başvuruda aranan ALES ve YDS puanları yerine geçecek puanlar

aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate

Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından
alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) KPDS, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sına-
vında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim
kurulunca ÖSYM tarafından yapılan YDS’ye eşdeğer sayılabilir.
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Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 53 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday-

lar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırırlar:

a) Türk uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra

doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının aslı ya da mezun olunan üni-
versite tarafından onaylı mezuniyet belgesi, tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora prog-
ramlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı ya da Üniversite tarafından
onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya tezli yüksek lisans programından
mezun olan Türk uyrukluların ise diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları
denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği; Sağlık Bakanlığı’ndan uzmanlık yetkisi kazanmış
Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri duru-
munda lisans diplomasının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği ile yetki belgesinin
aslı ya da onaylı örneği,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına
kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından TUS, Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından ise
DUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite ta-
rafından onaylı örneği,

4) YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eş-
değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) T.C. kimlik numarası beyanı,
6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair beyan,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya onaylı örneği,
10) Üniversite veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.
b) Yabancı uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklular-

dan, (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden
alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik
belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversite ta-
rafından onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgi-
sayar çıktısı veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi,

4) YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavın bu puana eş-
değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,
6) İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesinin aslı veya onaylı örneği,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet biyometrik fotoğraf,
8) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
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(2) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu ka-
rarlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan ka-
yıtları yapılabilir.

(3) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı ör-
neklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(4) Adaylara, birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) ve
(7) numaralı alt bentlerinde ve gerektiğinde (b) bendinin (10) numaralı alt bendindeki belgeleri
tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 54 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı
payı/öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini
yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı
yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaz.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kayıt yenilemek zorundadır.
(3) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını

yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme
komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda
geçen süreler, programın içinde değerlendirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda; 20/4/2016 tarihli

ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve
enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve be-

lirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 47 nci maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(4) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan

danışmanlıkları, ilgili öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı

enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik prog-
ramlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) ALES eşdeğer puanı: Uluslararası sınavlar olan, Graduate Management Admission

Test (GRE)/Graduate Management Admission Test (GMAT) alınan ve Senato tarafından be-
lirlenen ALES puanına eşdeğer puanı,

c) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/ana-
sanat dalını,

ç) Anabilim dalı/anasanat dalı (ABD/ASD) akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim
üyeleri ve doktoralı öğretim elemanlarından oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez ça-
lışmasını yöneten, anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında
anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemle-
rinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

g) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntibak komisyonu: ABD/ASD başkanının oluşturduğu üç kişilik komisyonu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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j) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Müdür/müdürlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğ-

retim yapan enstitü müdürlerini/müdürlüklerini,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
n) Rektör/Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
o) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) Yabancı dil puanı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,
ş) YDS: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nın

önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 23/3/2016 tarihli ve 29662

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri 23 üncü, 38 inci,

45 inci, 49 uncu ve 58 inci maddelerde belirtilmiştir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek
eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) İlgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eği-
tim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim sü-
resine dâhildir.

Akademik takvim
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılının kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-
likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak
en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün
internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde EYK kararı ve Rektörlük onayı ile bazı dersler
ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi-pazar günlerinde de ya-
pılabilir.
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Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 8 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu

lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ABD/ASD başkanlığının
teklifi, ABD/ASD akademik kurulu kararı, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve
YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar enstitü ABD/ASD ile aynı adları taşır. Ancak, enstitünün teklifi,
Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü ABD/ASD’den değişik bir ad taşıyan disiplinler
arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki
üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 9 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik

çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması, özel öğrenci ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğ-
renciler dâhil, alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta
öncesine kadar, programlara göre ABD/ASD akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak
EYK tarafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.

(2) Lisans programını mezun olduğu bahar yarıyılında birinci, ikinci veya üçüncü olarak
bitiren Üniversite mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans progra-
mına, programın istediği bu Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaları durumunda takip eden
eğitim öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarından birinde bir defaya mahsus olmak üzere
kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli
belgeler ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ens-
titü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri belirtilen
süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı üçten az ise,
EYK o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir. İkinci
öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde müdürlüğe

yapılır.
(3) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;

ABD/ASD’nin öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan
diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans ile güzel sanatlar fakültesi ve
konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Enstitülerin ABD/ASD yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlen-
dirme işlemleri, ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK kararı ile aşağıdaki iki yön-
temden biri ile gerçekleştirilir:

a) Mülakat sınavlı değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların

sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ABD/ASD’nin ALES veya
eşdeğeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa belgelemek şartıyla
KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış
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yabancı dil puanlarından birinin %10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir. Yabancı
dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

2) Adaylar, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç
en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mü-
lakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi sınav soruları ve evrakının kayıt altına
alınması ile enstitüye tesliminden sorumludur.

3) Adayların başarı notu, ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın %50’si ile
lisans genel not ortalamasının %20’si, varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üni-
versitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından bi-
rinin %10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra
üç hanesi dikkate alınır.

4) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit ba-
şarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya eşdeğeri
puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sınav puanı dikkate alınır.

5) Mülakat sınavına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar de-
ğerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra müdürlüğe bil-
dirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

b) Mülakat sınavsız değerlendirme yöntemine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1) Adayların başarı notu, ABD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın, ASD program-

larında ise yetenek sınavı notunun %60’ı ile lisans genel not ortalamasının %30’u ve varsa bel-
gelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir
sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u alınarak hesaplanır. Başarı notunun
virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

2) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı
notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri
puanı, ASD programları için yetenek sınavı notu, lisans genel not ortalaması ve yabancı dil
puanı yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır
(0) kabul edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat
yapılmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet not ortalamasına göre
en yüksek puandan başlanarak yapılır.

(7) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlik süre-
sinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri
puanların geçerlik süresi, ALES’in geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli lisansüstü prog-
rama kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri müdürlük tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde müdürlüğe

yapılır.
(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD akademik kurulunun

öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış
olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.
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(4) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en
az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 60
olması şartı aranır.

(5) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50
lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı
aranır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(7) Doktora programına başvuran adaylar, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın
kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat
sınavına tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sınav jürisi sınav soruları
ve evrakının kayıt altına alınması ile enstitüye tesliminden sorumludur.

(8) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacak-
ların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES veya eşde-
ğeri puanının %50’si, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not or-
talamasının %20’si, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %20’si-
nin, yabancı dil puanın %30’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan aday-
dan başlamak üzere sıralanır.

(9) Sosyal Bilimler Enstitüsünde başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların
sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES veya eşdeğeri
puanının %60’ı, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortala-
masının %40’ı, lisans diploması ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %40’ının
toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

(10) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların
başarı notu; ABD/ASD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %50’si ile yüksek lisans genel not or-
talamasının %15’i, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %15’i, yabancı
dil puanının %15’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden
sonra üç hanesi dikkate alınır.

(11) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların başarı
notu; ABD/ASD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %60’ı ile yüksek lisans genel not ortalama-
sının %20’si, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat sı-
navının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(12) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, li-
sans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-
lamak üzere sıralanır, adaylar ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı
notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri
puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yük-
sek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir. Mülakat sına-
vına girmeyen veya mülakat sınav puanı 60’ın altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra müdürlüğe bildirilir ve müdürlükçe ilan
edilir.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları
ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
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cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato
kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, 4,00 üzerin-
den en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise 4,00 üze-
rinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların yeterlik çalışmaları, ASD başkan-
lığının önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde mülakat/yete-
nek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun, 60 puandan az ol-
mamak şartıyla; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’si, ya-
bancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan
yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az
65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun,
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanı %80’inin,
yüksek lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan olması gerekir.

(6) Lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise ALES puanı ile
başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun,
mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının
%30’unun, lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma
zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö
incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanı %80’inin, lisans not ortalamasının %10’unun
toplamının en az 85 puan olması gerekir.

(7) Değerlendirmeler 5 inci ve 6 ncı fıkralarda belirtilen toplam puanlara göre yapılır.
Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenme-
sinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek
lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil puanı yük-
sek olanlar tercih edilir. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra müdürlüğe bildi-
rilir ve müdürlükçe ilan edilir.

Yedek adayların belirlenmesi
MADDE 13 – (1) ABD/ASD; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları

için belirlenen kontenjanlar kadar yedek adayı, başarı değerlendirme sırası esas alınarak belir-
leyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak
haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar başarı değerlendirme sırası
esas alınarak kabul edilir.

Yurt dışından başvuru
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-

vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri müdürlük tarafın-
dan yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ABD/ASD’de YÖK tarafından
denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
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b) Doktora programlarına başvuracak adayların; YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
bu puan muadili bir puan alınması,

c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ABD/ASD’nin ALES puanı veya
eşdeğeri puanın en az 55 olması,

şartları aranır.
(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak ABD/ASD intibak komisyonunun görüşü
alınır ve başvurdukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK’ün geçerliğini kabul ettiği Türkçe testinden en az
80 puan aldığını belgelendirdikten sonra lisansüstü programlardan ders almaya başlayabilir.
Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara bir yıl süre verilir. Bir yıl içerisinde yeterliği
sağlayamayan adaylara bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda yeterliği sağlayamayan
adayların öğrencilik hakkı sona erer.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ABD/ASD başkanlığının görüşü doğrultusunda bilimsel
hazırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 15 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği
şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav
yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu
adayların kabulünde ABD/ASD başkanlığının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan
başvuru şartları aranır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında lisans ve yüksek lisans not ortalama-

larının dönüştürülmesi, 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları diplomada
var olsa bile YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları

sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans dere-
cesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya
yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için
ABD/ASD başkanlığının uygun görmesi halinde EYK’nın kararıyla düzenlenip yürütülen prog-
ramdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam et-
mesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki bir
öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması ge-
reken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not or-
talaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı
içerisinde altı dersten çok olmamak koşuluyla ABD/ASD başkanlığı tarafından belirlenerek
EYK tarafından karara bağlanır.
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(5) Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az
CC notunun alınmış olması ve tüm derslerin not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması
gerekir. Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zorunludur.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ABD/ASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın kararı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;
a) Yüksek lisans için; ABD/ASD başkanlığı tarafından uygun görülen ve EYK tarafın-

dan kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,
b) Doktora için; ABD/ASD başkanlığı tarafından uygun görülen ve EYK tarafından

kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü için; ALES belgesine sahip olmak
gerekir.
(3) Özel öğrenciler, sadece ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir. Sosyal

Bilimler Enstitüsü için öğrenci kabulünde başarı değerlendirme sırası, ALES notunun %50’si,
mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-
ciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt
yaptırabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Talebi halinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı
durumunu gösterir bir belge verilir.

(6) Özel öğrenciler, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başar-
dıkları en fazla üç adet lisansüstü dersten, daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü prog-
rama sayılmamış olması şartıyla, bu dersleri saydırabilirler. Ancak bunun için ders saydırma
talebinde bulunulacak dersin başarı notu, yüksek lisans için en az BB, doktora için en az BA
olması koşuluyla ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı gerekir. Özel öğrenci sta-
tüsünde iken alınan dersler alındığı öğretim yılının son döneminden itibaren dört yarıyıl ge-
çerlidir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer

bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, aşağıdaki
koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay
geçiş yoluyla kabul edilebilir.

a) Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetmelikte be-
lirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

b) Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans programları için daha önce kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumundaki iki yarıyıldan, doktora programları için dört yarıyıldan, lisans de-
receli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması gerekir.

(2) Yatay geçiş için başvurular, yarıyıl başlangıcından on beş gün öncesine kadar mü-
dürlüğe yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğrencinin prog-
ram eşdeğerliği, not dökümü ve ders içerikleri, ABD/ASD intibak komisyonu tarafından de-
ğerlendirilir. İlgili ABD/ASD intibak komisyonu, öğrencinin başvurduğu program ile bulun-
duğu program arasındaki eşdeğerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olumlu ise bu Yönet-
melik hükümlerine göre daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin kabul edileceği,
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programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program toplam kredisi dışında
intibakı için önerilebilecek ek ders/dersleri belirler ve ABD/ASD başkanlığı ile enstitüye bil-
dirir. Yatay geçiş işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Dört yarıyıldan önce alınan dersler değerlendirilmeye alınmaz. Yatay geçiş yapan
öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gördükleri süreler azami öğrenim
süresinden sayılır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya
enstitünün başka bir programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile kontenjan
dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa
bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(6) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek
lisans programlarına geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) İlgili enstitünün herhangi bir dalında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler,

bu programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, doktora programına/sanatta yeterlik ça-
lışmasına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için lisansüstü genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 3,50 olması ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisans derecesi ile
doktora programlarına/sanatta yeterlik çalışmalarına kabul koşullarının sağlanmış olması ge-
rekir.

b) İlgili enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına
lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı
ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

c) Aynı enstitüye bağlı ABD/ASD’deki programlar arasındaki geçişlerde, önceki prog-
ramda geçirilmiş süreler, geçilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası ge-
çişlerde kararı, ABD/ASD başkanlığının görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen
öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi
ile EYK tarafından yapılır.

(2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin, tezli
yüksek lisans programlarına geçişlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler,
ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına başvuru için bu Yönetmelikte belirlenen şartları
yerine getirmek kaydıyla, geçiş için başvuruda bulunabilirler.

b) Programda en az bir yarıyılını doldurmuş, not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
3,85 olması,

c) Tezli yüksek lisans programına geçişte başarı sıralaması, ABD’nin tezli yüksek lisans
başvurularındaki ALES puanı dikkate alınarak ABD/ASD’nin uygun görüşü ve EYK’nın ka-
rarıyla kesinleşir.

ç) Geçiş başvuruları eğitim öğretim yılının başında öğrenci tarafından enstitüye yapılır,
programların kontenjanları üç öğrenciyle sınırlıdır.

d) Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ABD/ASD
intibak komisyonunun önerisi ile EYK tarafından bu Yönetmeliğin hükümlerine göre yapılır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 21 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine getiren
ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde enstitüye bizzat tes-
lim ederek kaydını yaptırır. Ancak şahsen kayıt yaptıramayacak olan adaylar, belirledikleri ve-
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killeri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilirler. Kayıt için belirlenen tarihlerde
kayıt başvurusu yapmayan veya istenilen belgeleri eksik olan adaylar kayıt haklarını kaybeder.
Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları
kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ve kayıtlı öğren-
cilerin birden fazla lisansüstü eğitim yaptıklarının tespiti halinde öğrencilerin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların
tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci

katkı payını da yatırarak, alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar
için, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.
Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve enstitü yönetim kurulunca
haklı ve geçerli mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haf-
tasının sonuna kadar yaptırabilirler. Süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ens-
titü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz. Kayıt yenile-
meyen öğrenci tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl ba-
şarısız sayılır. Bu durumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenileme
yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri EYK kararı ile
akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

(4) Kayıt süresi sonunda, seçmeli bir dersin sistemde kayıtlı öğrenci sayısı üçten az ise
ders o dönem için kapatılır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda ABD/ASD başkanlığının talebi
ve/veya EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü prog-
ramlardaki dersler için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

(5) Kapanan dersteki öğrenciler akademik takvimde belirtilen günlerde açılan diğer
derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler o
dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

Azami öğrenim süresi
MADDE 23 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için en

çok iki yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bir yıl süreli bilimsel hazırlık programı hariç, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans programlarında azami öğ-
renim süresi üç yıl (altı yarıyıl), tezsiz yüksek lisans programlarında her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Doktora veya sanatta yeterlik prog-
ramlarında azami öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için her dönem
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın altı yıl (on iki yarıyıl), lisans derecesi ile kabul
edilenler için yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Danışmanlık
MADDE 24 – (1) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde programa kabulünden itibaren ka-

yıtlı her öğrenciye, ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ile EYK tarafından, Üniversitenin
kadrosunda bulunan bir danışman atanır. Danışmanının görevi, öğrencinin akademik durumunu
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izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşama-
sında yapacağı tez/eser çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütül-
mesinde akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yönet-
melik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman ata-
masının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin
belirlenmesi ve kayıt işlemleri, ABD/ASD başkanı tarafından yürütülür.

(2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde her öğrenciye, programa kabulünden itibaren
ABD/ASD’nin önerisi ile EYK tarafından bir ders danışmanı atanır. Ders danışmanının görevi,
öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik
etmek ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmek-
tir. Danışman atamasının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin
alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, ABD/ASD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezli yüksek lisans programlarında birinci yarıyıl so-
nunda tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı
olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Doktora programla-
rında ise ikinci yarıyıl sonunda tez danışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü
olduğu derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması şartı
aranır. Tez danışmanı ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile anabilim
dalı öğretim üyeleri arasından atanır. Tez danışmanı öğrencinin tez aşamasında yapacağı tez
çalışmasına akademik danışmanlık yapmak, intihal programı raporunu hazırlamak ve bu Yö-
netmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenci, almış olduğu kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamladığı ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağladığı
dönemi takip eden dönemde danışmanı tarafından açılan yüksek lisans tez çalışması dersi ve
uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır. En az iki kayıt döneminde yüksek lisans tez çalışması ve
uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmış olması ve başarılı olması gerekir. Doktora öğrencisi ise,
almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamladığı, 4,00 üzerinden
en az 3,00 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip eden dönemde danışmanı tarafından
açılan doktora tez çalışması dersi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırır.

(5) ABD/ASD’nin danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanın-
da yapılmaması halinde EYK, öğrenciye doğrudan danışman atayabilir.

(6) Lisansüstü programlarda danışman, öncelikle enstitü anabilim dalı öğretim üyeleri
veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Lisansüstü programlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, başka yüksek-
öğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.

(7) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi halinde, öğ-
renci veya ABD/ASD başkanının talebi doğrultusunda öğrencinin danışmanı EYK tarafından
değiştirilebilir.

(8) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez
danışmanının talebi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez danışmanı
atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. İkinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından veya yurt dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
de olabilir. İkinci danışmanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkçe tez ile birlikte İngi-
lizce tez de yazılabilir.

(9) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının
önerisi, ABD/ASD’nin teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni da-
nışmanının onayı da aranır. Danışmanının ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun
süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni danışman atanır. Önceki danışman ikinci da-
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nışman olarak devam edebilir. Çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden
itibaren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getir-
meden, doktorada dört tez izlemede başarılı olmadan ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını ye-
rine getirmeden tez savunma sınavına giremez.

(10) Tez aşamasındaki öğrencinin danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması
durumunda başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik ders-

lerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı,
öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesi, denetlenmesi ve öğrenci bilgi sistemine gi-
rilmesinden sorumludur. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla
uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 26 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi sistemine ek

olarak ders/uygulama/laboratuvar saatine dayalı kredi sistemi uygulanır.
(2) Enstitüde her programda bir öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca almakla yükümlü

olacağı zorunlu ve/veya seçmeli derslerin sayısı ile Üniversite kredisi ve/veya AKTS değeri,
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ABD/ASD akademik kurulunun önerisi üzerine EK’nın
kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte mayıs
ayı sonuna kadar ABD/ASD akademik kurulunun teklifi, EK’nın uygun görüşü ve Senatonun
kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygu-
lama ders saati, üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özellikle-
rinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ABD/ASD aka-
demik kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü
dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl
başlangıcından bir ay öncesine kadar, ABD/ASD akademik kurulunun önerisi üzerine EYK ta-
rafından karara bağlanır. Lisansüstü programlarda doktorasını yapmış öğretim elemanları da
ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(5) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem
projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyetler/uy-
gulamalardır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(7) Bir lisansüstü dersin üniversite kredisi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haf-
talık teorik ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğretim
planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teo-
rik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak
hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez
önerisi hariç, diğer tüm derslerin her biri için Üniversite kredisi değeri 4’ten, AKTS değeri ise
20’den fazla olamaz.
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(8) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve Üniversite
kredisi değerleri ile AKTS kredileri belirtilmesi gerekir. Üniversite kredisi değeri sıfır (0) olan
dersler kredisizdir.

(9) Lisansüstü programlarda yarıyıl kredi yükü, bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı
derslerin Üniversite kredisi değeri ve/veya AKTS değerinin toplamıdır. Bu yük, lisansüstü
programların her biri için 15 Üniversite kredisi değerini veya 60 AKTS değerini aşmamak
üzere ABD/ASD başkanlığı tarafından ayrı ayrı belirlenir. Yarıyıl kredi yükü programın öğretim
planlarında gösterilir.

(10) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu
derslerin Üniversite kredisi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen ya-
rıyıl kredi yükünün %75’ini aşamaz.

(11) Bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü; o öğrencinin başvurusu, ders danışmanının öne-
risi, ABD/ASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK onayı ile arttırılabilir. Zorunluluklar nedeni
ile yapılan bu başvurularda yarıyıl kredi yükü en fazla bir ders arttırılabilir.

(12) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu derslerin tamamını
başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya ders danış-
manının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tekrar edilen veya yeni
dersten alınan ders başarı notu, FF notunun yerine geçer. Önceki FF notu akademik kayıtlarda
ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

(13) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan
derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(14) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kre-
disiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü
olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafın-
dan yapılır.

(15) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden
kredilendirilirler. Kredisiz dersler için Üniversite kredisi değeri tespit edilmez. Bu derslerin
haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. Öğretim üyesinin görevli/izinli
olduğu dönemlerde seminer dersi hariç bu derslerle ilgili telafi ve ücretlendirme yapılmaz.

(16) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler EYK kararı ile belirlenir.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 27 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bu-

lunan öğretim üyelerinin, tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını,
güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağla-
maya yönelik açabilecekleri teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla tamam-
ladıktan sonraki yarıyıldan itibaren, tezli lisansüstü programlarda öğrenci sayısı dikkate alın-
maksızın, her yarıyılda haftalık altı saat olmak üzere teorik (6+0) ve kredisiz olarak açılır ve
yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona erin-
ceye veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derse kayıtlı olması
gerekir. Tez aşamasında öğrencisi bulunmayan öğretim üyesi için uzmanlık alan dersi açılmaz.

(4) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan dersi kapsamındaki de-
ğerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yapar.

(5) Uzmanlık alan dersini alan öğrenciler dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından bu
dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulundukları takdirde lisansüstü
programla ilişiği kesilir.
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(6) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersi
birinci danışman tarafından açılır.

(7) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ders saati cetvelinde gös-
terilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu
dönemlerde bu dersle ilgili telafi yapılmaz.

Ders saydırma
MADDE 28 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son dört yarıyıl içinde

yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci ola-
rak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en fazla üç dersi sayılabilir. Öğ-
rencilerin ders saydırabilmeleri için, müdürlüğe saydırmak istedikleri ders/dersleri belirten bir
dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yük-
seköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin enstitüde ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının
sonuna kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK kararı ile so-
nuçlandırılır. Ders saydırma talebi EYK tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, ders
saydırma talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınan ve bu program-

lardan mezuniyet için geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

(5) Lisansüstü programlarda başarı notunun, yüksek lisans için en az BB harf notu,
doktora için en az BA harf notu olması gerekir. Geldikleri lisansüstü programlarda başarılı/ba-
şarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az BB/BA harf notu veya karşılığı aranmadan
başarılı olanlar bu derslerden, gerektiğinde ABD/ASD intibak komisyonu ve EYK’nın tespit
ettiği harf notu veya karşılık değerleri ile kabul edilir.

(6) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayıla-
bilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve
kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl
sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun ola-
rak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmaların
enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonunda final sı-
navına mazereti nedeniyle girmeyen öğrenciler, EYK kararıyla mazeret sınavına girerler. Ge-
çerli mazereti bulunan öğrencilerin, enstitüye dilekçeyle başvurmaları gerekir. Mazereti kabul
edilen öğrencilerin sınavları dersin öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirlenen
mazeret sınav tarihlerinde yapılır. Final ve final mazeret sınavlarının tarih, gün ve saatleri,
ABD/ASD başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Yarıyıl sonu final ve final mazeret
sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. 100 tam not üze-
rinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi dikkate alınır.

(3) Yarıyıl içi ve sonunda yapılan ders değerlendirmelerine konu olan sınav evrakları
ile devam çizelgeleri, ilgili öğretim elemanı tarafından ABD/ASD başkanlığı aracılığı ile ens-
titüye tutanakla teslim edilir. Bu evraklar yarıyılın bitiş tarihinden itibaren, Senato tarafından
belirlenen süreyle enstitü arşivinde saklanır ve bu sürenin sonunda bir tutanak düzenlenmek
suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.
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(4) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve genel not
ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin Üni-
versite kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin
toplamının, bu derslerin toplam Üniversite kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması
bulunur. Bu işlem; bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğren-
cinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde ilk yarıyıldan itibaren o zamana kadar
alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Hesaplama sonucu, virgülden
sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 30 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl

sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen
ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, YÖK tarafından belirlenen dönüşüm
tablosunda yer alan 4’lük sistemdeki karşılığını ifade eder ve bu Yönetmelik hükümleri doğ-
rultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, yüksek lisans programı öğrencisinin aldığı
derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 60, doktora/sanatta yeterlik programı
öğrencisinin aldığı derslerin yarıyıl sonu sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.
Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,00-CC,
doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise 4,00 üzerinden en az 2,30-CB notu almış olması ge-
rekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için ders hangi programdan alınırsa alınsın CC harf
notu başarısız bir nottur.

(3) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için
genel not ortalamasının yüksek lisansta 4,00 üzerinden en az 2,50, doktorada ise 4,00 üzerinden
en az 3,00 olması gerekir. Ders döneminde bu ortalamaları sağlayamayan öğrenciler CC veya
CB olan dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

(4) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Başarı Notu Katsayısı Katalog Değeri (puan) Yüksek Lisans Programı Doktora Programı
AA 4,00 93,01-100,00 Başarılı Başarılı
AB 3,70 83,67-93,00 Başarılı Başarılı
BA 3,30 76,67-83,66 Başarılı Başarılı
BB 3,00 69,67-76,66 Başarılı Başarılı
BC 2,70 60,34-69,66 Başarılı Başarılı
CB 2,30 56,61-60,33 Başarılı Başarılı
CC 2,00 53,33-56,60 Başarılı Başarısız
FF 0,00 53,32 ve aşağısı Başarısız Başarısız

(5) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getirmediği için yarıyıl sonu final sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız
(DZ) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında FF gibi işlem
görür.

(6) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler
başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. Başarı notu B veya K ile takdir edilen
derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(7) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi
gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi GM notu verilir ve başarı harf
notu FF olarak işlem görür.
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(8) Diğer değerlendirmeler için aşağıdaki işaretler kullanılır:
a) İZ notu: Bu Yönetmelik hükümlerine göre akademik izinli sayıldığı için derse devam

yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilen
nottur. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) YB notu: Derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan
doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilen
nottur.

(9) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 100’lük ve 4’lük değerleri bir-
likte gösterilir.

Mazeret sınavları
MADDE 31 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir ne-

denle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav
hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Üniversitenin kabul
ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla final sınavı, tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri
önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrencilerin, beş iş günü içinde bu mazeretlerini enstitüye
bildirmeleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav ta-
rihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdürlüğe dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.

(2) Öğrencinin sınav notuna maddi hata yönünden itirazı durumunda, müdürlük sınav
evrakının ve/veya başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini ister. Bu du-
rumda enstitü, anabilim dalından, dersi veren öğretim üyesinin de içinde bulunduğu üç kişiden
oluşan bir komisyon kurularak sınav evrakının yeniden incelenmesini talep eder. Müdürlüğün
maddi hata başvurusunu, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak
öğrenciye bildirmesi gerekir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse,
bu hata EYK kararı ile düzeltilir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 33 – (1) Öğretim üyesi tarafından; eksik ve/veya yanlış hesaplama, otomas-

yona hatalı giriş gibi nedenlerle sınav sonucunun düzeltilmesi istenebilir. Öğretim üyesince sı-
nav sonucunun düzeltilmesi, sonucun ilanından itibaren on gün içinde durumu kanıtlayan bel-
gelerle birlikte müdürlüğe dilekçe ile başvurulmak suretiyle istenir. Sınav sonucunun düzeltil-
mesine ilişkin karar EYK tarafından verilir.

Mezuniyet tarihi
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik programlarında, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi, tezsiz yüksek li-
sans programlarında dönem projesinin ve seçmeli/zorunlu derslerin başarıldığı yarıyıl sonun-
daki EYK karar tarihidir.

Akademik izin
MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararı

ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir:
a) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dö-

nemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar izin
verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere,
askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.
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c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşan-
tısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların has-
talanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde, doğal afetlerde, öğrencinin
ödediği katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verile-
bilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması ge-
rekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğ-
rencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde durumu kanıtlayan
belgelerle birlikte enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemek zorundadır. İzinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve ya-
rıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş
öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitüye
başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedeniyle kendilerine bir yarıyıldan fazla akademik izin
verilen öğrencilerin, öğrenimine devam edebileceklerini herhangi bir sağlık kuruluşundan ala-
cağı sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Başvurular EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, ABD/ASD
intibak komisyonunca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından karara bağlanır.
EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, öğrenim süresince izinli
sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tutulur.

İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Lisansüstü programında üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememiş olmak.
b) Uzmanlık alan ve tez çalışması dersinden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez K

notu almak.
c) Lisansüstü programlar için belirlenen azami süreler içerisinde mezun olamamak, me-

zuniyet için gerekli genel not ortalamasını ve AKTS değerlerini sağlayamamak.
ç) Doktora/sanatta yeterlik sınavına 50 nci ve 59 uncu maddelerde belirtilen süreler

içinde girmemek veya yeterlik sınavından iki kez başarısız olmak.
d) Doktora tez önerisi tez izleme komitesi tarafından iki kez reddedilmiş olmak.
e) Doktora/sanatta yeterlik tez çalışması, tez izleme komitesince üst üste iki veya aralıklı

olarak üç kez başarısız bulunmak.
f) Tez savunma sınavında jüri tarafından tezi reddedilmek.
g) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verildikten sonra yapılan sınavda da tez jürisi

tarafından başarısız bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam 21 Üniversite kredisi değerinden az 30 Üniversite kredisi de-
ğerinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersinin oluştur-
duğu ders aşamasından, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması
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aşamalarından oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Tezli yüksek lisans programında ders aşamasında, seminer dâhil tüm derslerden en
az 60 AKTS kredi değerinin sağlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile
bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenci, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile Üniversitedeki enstitülerde ve/veya farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer
alan derslerden toplamda en çok iki tane ders alabilir.

(5) Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci, ABD/ASD başkanlığının onayı ile Üniversi-
tedeki enstitülerde veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniver-
sitelerdeki enstitülerde yer alan aynı anabilim dalından ve aynı lisansüstü programdan en çok
iki tane ders alabilir.

(6) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili
derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50
olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın ba-
şından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez ça-
lışma dersine kayıt yaptırabilmesi için tez çalışma önerisinin kesinleşmiş olması gerekir. Tez
çalışması önerisi kesinleşmeden ve/veya tez çalışması dersine kayıt yaptırmadan tez çalışması
yapılamaz. Tez çalışması dersine kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan
dersine de kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Öğrenci, tez döneminde iki yarıyıl başarılı olmadan tez savunma sınavına giremez.
Süre
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda almış olduğu kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasını sağlayamayan, azami sü-
reler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla

tamamladığı yarıyılın sonunda danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi sunar.
Öneri, ABD/ASD akademik kurulu kararı ile ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu
öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de
ABD/ASD akademik kurulunun önerisi ile enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Bu
durumda öğrenci, tez çalışması konusu değişikliğinin kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl
geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 40 – (1) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrencilerinin tez

danışmanı ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası/ulusal kongrelerde en az bir
kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde
yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin bulunması veya ulusal/uluslar-
arası bir projede yer alması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerek-
tiğinde Senato tarafından artırılabilir.
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Tezin sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili

elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarih-
ler, her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

(2) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi
yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna
uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal
yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder.

(3) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksik-
liklerin giderilmesinden sonra danışman, enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönün-
deki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı
jüri üyesi önerilerini enstitüye iletir.

(4) İntihal raporu oranını EYK belirler.
(5) Sınav tarihinden en az on beş gün önce, yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve

tez savunma sınavı tarihi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile be-
lirlenir. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez
savunma sınavı jürisi, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere
üç veya beş asıl, birisi ABD/ASD’den ve başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere
iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora/sanatta yeterlik de-
recesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Jürinin üç ki-
şiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(6) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden
en az on beş gün önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri
üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü internet adresinde önce-
den duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(8) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile
tespit edilerek ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda müdürlükçe,
bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirler.

(9) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(10) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(11) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir. Jüri kararı,
ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten
itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. İkinci kez yapılan sa-
vunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zo-
rundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.
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(13) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(14) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle
son haline getirilmiş tezini, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş
ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç
adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim
etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine ka-
rar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şartıyla ABD/ASD başkan-
lığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(16) Mezuniyet tarihi ABD/ASD’nin programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı
sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler
için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Diploma
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelik hükümlerinde yer

alan tüm koşulları başarıyla sağlayan ve enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren
öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü ve dönem projesi
MADDE 44 – (1) Bu program toplam 30 Üniversite kredisi değerinden az 40 Üniversite

kredisi değerinden fazla olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden olu-
şur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az 30 AKTS derse kayıt yaptırmak zorundadır. An-
cak 30 AKTS’den az almadığı ve/veya başarısız dersi olanlar sadece almadığı ve/veya başarısız
dersini alarak ders kaydı yaptırabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 72 AKTS
kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi için-
de aldığı dersler ve dönem projesi dâhil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam en az
90 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, proje
danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD başkanlığı ta-
rafından enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Öğrenci ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile alacağı derslerden
en çok üçünü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, enstitünün ABD/ASD’nin
lisans programındaki derslerden seçebilir.

(6) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.

Süre
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Proje danışmanı atanması
MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, birinci yarıyıl sonunda proje da-

nışmanı atanabilmesi için öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olması ve
not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Danışman olarak, ABD/ASD
başkanlığının önerisiyle ve EYK’nın kararı ile dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi belirlenir. Proje
danışmanı, öğrencisi ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç dönem projesi dersinin alın-
dığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Öneri, ABD/ASD akademik kuru-
lunda görüşülür. Dönem projesi konusu önerisi, ABD/ASD başkanlığınca enstitüye bildirilir.
Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Diploma
MADDE 47 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan, genel

not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50 ve üzeri olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsünde, tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üni-
versite tarafından tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine
getirmek kaydıyla, 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında tezli yüksek lisans programına
başvuru yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler 28 inci madde
kapsamında ABD/ASD intibak komisyonunun önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine saydırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 48 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
21 Üniversite kredisi değerinden az, 36 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak ve 60
AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından
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olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Doktora programına lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için ise, 42 Üniversite kredisi değerinden az, 60 Üniversite kredisi
değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile bir seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından
olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Doktora programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm dersler,

seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile Üniversitedeki enstitülerde ve/veya farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler toplamda en çok iki tane ders, lisans
derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise toplamda en çok dört ders alabilir.

(7) Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci, ABD/ASD başkanlığının onayı ile aynı Üni-
versitedeki enstitülerde veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üni-
versitelerdeki enstitülerde yer alan aynı anabilim dalından ve aynı lisansüstü programdan en
çok iki tane ders alabilir.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu ol-
mayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Doktora programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara
göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.
(11) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 49 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bir doktora programı 240 AKTS mezuniyet
şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulün-
den sonra yapılacak en az dört tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren
öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu
süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlaya-
mayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilip on iki veya lisans derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programında almış olduğu tüm kredili derslerini
ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını
sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart
ve ekim aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.
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(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dı-
şında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile
başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ABD/ASD başkanlığı tarafından ABD/ASD’de görev yapan öğ-
retim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. ABD/ASD başkanı, yeterlik komitesinin doğal baş-
kanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirile-
bilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi; doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl
ve biri ABD/ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğ-
retim üyesini EYK’ya önerir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik
sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde tutanakla birlikte sınav evrakı enstitüye gönderilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla
onaylanan dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi kredili dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi halinde, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile ABD/ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine
24 üncü ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına
giremez.

Tez izleme komitesi
MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(2) Tez izleme komitesi, danışmanı ve biri ABD/ASD içinden diğeri ise enstitüye bağlı
başka bir ABD/ASD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim
üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması
gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın
katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ABD/ASD
başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

28 Kasım 2016 – Sayı : 29902                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



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

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi
ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay
süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ABD/ASD
başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir ve EYK kararı
ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde
girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni
bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme ko-
mitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danış-
man ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına
alınır. Tez önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
Tez çalışması ve tez izleme sınavları
MADDE 53 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-
tora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri
ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması
yapılır.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Karar ABD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye
bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi
içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme
sınavı başarısız sayılır. Yurt dışı öğrenci değişim programındaki veya yurt dışı görevlendirmeli
öğrenciler, tez izleme sınavını video konferans ile yapabilirler.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-
lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde
EYK karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sına-
vına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi
vermek ve en az dört tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
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Mezuniyet için yayın koşulu
MADDE 54 – (1) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrencisinin danışmanı

ile tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde
en az bir makalesinin veya toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma ka-
bul edilmiş, ulusal hakemli dergilerde makalenin/makalelerin ve/veya uluslararası hakemli ve
tam metin bildirinin/bildirilerin olması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın
koşulu Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisinin, tez danışmanı ile birlikte veya
tek başına tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki
dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergi-
lerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması, mezuniyet için
yayın şartı olarak aranır. Bu yayın şartı Senato kararı ile artırılabilir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az dört başarılı tez izleme

rapor dönemini geçirmiş olmak,
c) Bu Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,
zorundadır.
(2) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş doktora programındaki bir öğrenci,

tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi
yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna
uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal
yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder.

(4) Yazım kılavuzuna uygunluğu yönünden enstitüde yapılan inceleme ve varsa eksik-
liklerin giderilmesinden sonra danışman, enstitünün tezin yazım kılavuzuna uygunluğu yönün-
deki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma sınavı
jüri üyesi önerilerini enstitüye iletir.

(5) İntihal raporu oranını EYK belirler.
(6) Sınav tarihinden en az on beş gün önce, doktora tez savunma sınavı jürisi ve tez sa-

vunma sınavı tarihi, danışman ve ABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öne-
rinin uygun bulunmaması halinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Tez savunma sınavı
jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin
uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile
kesinleşir ve görevlendirilir.

(7) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden
en az on beş gün önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğrenci, jüri
üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek zorundadır.

(8) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih enstitü internet adresinde önce-
den duyurulur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(9) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak ile
tespit edilerek ABD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda müdürlükçe, bu tarihi
izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(10) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(11) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, müdürlükçe belirlenen esaslara göre yürütülür.

(12) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten
itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan
savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(14) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(15) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle
son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş
ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik formattaki üç
adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim
etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine ka-
rar verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu süreler sonunda
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(16) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden, kredili ders-
lerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bu-
lunması şartıyla ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(17) Mezuniyet tarihi ASD’nin programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası
yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için
ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

Diploma
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde doktora programı için belirlenen tüm

koşulları başarıyla sağlayan ve enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren öğren-
ciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunan doktora diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması
önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için 21 Üniversite kredisi değerinden az, 36 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak ve 60
AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Sa-
natta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, 42 Üniversite
kredisi değerinden az, 60 Üniversite kredisi değerinden çok olmamak şartıyla, en az 14 adet
kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur. En az on beş Üniversite kredilik dersin kendi progra-
mındaki derslerinden alınmış olması gerekir.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı

tüm dersler, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Fen/Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile enstitülerde ve/veya farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler toplamda en çok iki tane ders, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise toplamda en çok dört ders alabilir.

(7) Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci, ABD/ASD başkanlığının onayı ile enstitü-
lerde veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki ens-
titülerde yer alan aynı anabilim dalından ve aynı lisansüstü programdan en çok iki tane ders
alabilir.

(8) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu ol-
mayıp seçmeli dersler statüsünde değerlendirilir.

(9) Sanatta yeterlik programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

(10) Lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik programı kredisinden sayılmaz.
(11) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bir sanatta yeterlik
programı 240 AKTS mezuniyet şartını sağlayarak bu sürelerden daha erken de tamamlanabilir.
Buna göre tez/eser çalışması önerisi kabulünden sonra yapılacak en az dört tez/eser çalışması
izleme sınavından başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı ile ta-
mamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencilerin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip on iki veya lisans
derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavı, tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri

ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar.
(2) Sanatta yeterlik programında almış olduğu tüm kredili derslerini başarıyla tamam-

layan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına
girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına mart ve ekim aylarında olmak üzere yılda
en fazla iki kez girebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dı-
şında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile
başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

(5) Yeterlik sınavları, ASD başkanlığı tarafından ASD’de görev yapan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. ASD başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev
süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(6) Sanatta yeterlik komitesi; sanatta yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl
ve biri ABD/ASD’den diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğ-
retim üyesini EYK’ya önerir. Ancak, zorunlu durumlarda, anasanat dalları için sanatta
yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görevlendirme ya-
pılabilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik sınav jürisi, her öğ-
renci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(7) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır.
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan öğrenci uygulamalı sınava alınır. Sınavlardan başarılı sa-
yılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. ABD/ASD başkanlığınca yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı enstitüye gönderilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü-uy-
gulamalı sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Sanatta yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen ve EYK kararıyla
onaylanan dersleri başarmak zorundadır.
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(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi kredili
dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin talebi halinde, ASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile ASD yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin talebi üzerine 24 üncü
ve 39 uncu madde hükümleri uygulanır. Öğrencinin başarı ile tamamlamış olduğu derslerden
hangilerinin saydırılacağı ASD intibak komisyonu kararı ile alınarak EYK tarafından belirlenir.

(11) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı dönem içerisinde tez izleme sınavına
giremez.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez/eser çalışması izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez/eser çalışması izleme komitesi, danışmanı ve biri ASD içinden diğeri ise ensti-
tüye bağlı başka bir ASD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğ-
retim üyesinden oluşur.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez/eser çalışması
konusu ile uyumlu olması gerekir. Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı ile takip eden iz-
leme sınavları bu komite tarafından yapılır. İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse
komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Tez/eser çalışması izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışma-
nın ve ASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/eser ça-
lışması önerisini, tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, da-
nışmanının kontrolünde tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav ta-
rihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin
kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez/eser çalışması önerisi
düzeltme kararı verilen öğrenciye bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde
salt çoğunlukla verilen karar, ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç
altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Tez/eser çalışması
önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser çalışması konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı da-
nışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/eser çalışması konusunu
değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına alınır.
Tez/eser çalışması önerisi bu savunma sınavında da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(5) Tez/eser çalışması önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile
onaylanır.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve tez/eser çalışması izleme sınavları
MADDE 62 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem
geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine ge-
tiren bir tez/eser çalışmasını tez/eser çalışması izleme komitesi gözetiminde hazırlar.
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(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez/eser çalışmasını izleme komitesi, tez/eser
çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere
yılda iki kez toplanır.

(3) Tez/eser çalışması izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden
yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez/eser çalışması izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Karar ASD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla ens-
titüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi
içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez/eser ça-
lışması izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez/eser çalışması izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez/eser çalış-
ması izleme sınavına katılmayarak, tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez/eser çalışması önerisi savunma sınavı sonucunda tez/eser çalışması konusu ka-
bul edilen, ancak takip eden tez/eser çalışması izleme sınavları sonucunda tez/eser çalışması
konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve
enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez/eser
çalışması konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK karar tarihi itibari
ile en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez/eser çalışması önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez/eser çalışması izleme komitesi tarafından tez/eser çalışması konusu değiştirilen
öğrenci yeni bir tez/eser çalışması önerisi vermek ve en az dört tez/eser çalışması izleme sına-
vına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması
MADDE 63 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, eser, sergi veya proje

hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini enstitü için hazırlanan
ve Senato tarafından kabul edilen esaslara uygun biçimde yazmak ve teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu alarak enstitüye sunmak, ayrıca tezini, eserini, sergisini ya da projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu
ile en az dört başarılı tez izleme rapor dönemini geçirmiş olmak zorundadır.

(2) Sınav tarihinden en az on beş gün önce jüri ve tez/eser çalışması savunma sınavı
tarihi, danışman ve ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun
bulunmaması halinde tez savunma sınavı jürisini EYK belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez/eser
çalışması izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim
kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık
alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir. Ancak, zorunlu durumlarda, ASD
için sanatta yeterlik/doktora derecesi bulunan kadrolu öğretim görevlileri arasından da görev-
lendirme yapılabilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danış-
manın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik sınav
jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.
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(3) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa
eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tez/eser çalışmasını teslim alır ve savunma sınav
tarihinden en az on beş gün önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. Öğ-
renci, jüri üyelerine gönderilen evrakın teslim belgelerini gerektiğinde enstitüye ibraz etmek
zorundadır.

(4) Tez/eser çalışmasını savunma sınavı, tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izle-
yen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavının yapılacağı yer ve
tarih enstitü internet adresinde önceden duyurulur. Tez/eser çalışmasını savunma sınavı, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla EYK tara-
fından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez/eser çalışmasını savunma sınavı için durum
bir tutanak ile tespit edilerek ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda mü-
dürlük, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez/eser çalışmasını savunma
sınav tarihi belirler.

(6) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler müdürlükçe davet edilir. İkinci kez toplanama-
yan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(7) Tez/eser çalışması jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen
süreçle ilgili işlemler, müdürlükçe belirlenen uygulama esaslarına göre yürütülür.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya eser metninin kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik tez/eser
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı her-
kese açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinle-
yicilere kapalı olarak, tez/eser çalışması veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir. Jüri kararı, ASD başkanlığı tarafından tez/eser çalışması savunma sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/eser çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez/eser çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının ve-
rildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tez/eser çalışmasını aynı jüri
önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret ka-
rarı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez/eser çalışması reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği tak-
dirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(10) Tez/eser çalışması savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından son-
raki hakkında mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez/eser çalışması savunmasından vazgeçmiş sa-
yılır, tez/eser çalışması hakkında ret kararı verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tez/eser çalışması savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de
önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp
ciltlenmiş ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik for-
mattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde mü-
dürlüğe teslim eder. Bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra EYK tarafından öğrencinin
mezuniyet kararı alınır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü
ile ilişiği kesilir.

28 Kasım 2016 – Sayı : 29902                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ve/veya azami süresi içinde tez/eser
çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik tez/eser çalışmasında başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde ABD/ASD’nin tezsiz yüksek lisans programı bulunması şar-
tıyla ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(13) Mezuniyet tarihi ASD’nin programlarına kayıtlı öğrenciler için tez/eser çalışması
sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı
öğrenciler için ise tez/eser çalışmasının kabul edildiği tez/eser çalışması sınavı tarihidir.

Diploma
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sanatta yeterlik programı için be-

lirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine
getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ASD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının bir kop-
yası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü
tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 65 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü internet adre-

sinden yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 1/9/2013 tarihli ve 28752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik

Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası ile 21 inci mad-
denin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kay-
dını yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden tez aşamasında bulunanlar 26 ncı maddenin altıncı
fıkrasında yer alan zorunlu dersten sorumlu değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenler 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında yer alan
zorunlu dersi alıp başarmak zorundadırlar.

(4) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programı öğrencilerinden tez aşamasında bu-
lunanlar 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersinden sorumlu
değildir. Bu öğrencilerden 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yeterlik sınav dönemine
geçemeyen öğrenciler 49 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen doktora seminer dersini
alıp başarmak zorundadırlar.
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(5) Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından önce kaydını
yaptırmış olan lisansüstü öğrencilerden ders aşamasında bulunup, 2016-2017 eğitim-öğretim
yılı sonuna kadar tez dönemine geçemeyenlerin mezuniyet için belirlenen AKTS değerlerini
sağlamaları gerekir. Tez aşamasında bulunan öğrencilerde ise mezuniyet için belirlenen AKTS
değerleri şartı aranmaz.

Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
—— • ——

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci
ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları
şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından
merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart pua-
nına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana
sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı
aranmaz. İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde YDS’den Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği minimum puanı
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından
eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans
not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri
diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus
bulunması halinde ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.”

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden
merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği minimum
puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/12/2015 29562
2- 20/8/2016 29807

28 Kasım 2016 – Sayı : 29902                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin AKTS kredisi ile

öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının çarpılması ile bulunan
değeri,

ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
d) Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) Enstitü Kurulu (EK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin yö-

netim kurullarını,
g) GMAT: Graduate Management Aptitude Test Sınavını,
ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,
h) GRE: Graduate Record Examination Sınavını,
ı) İEÜ-YYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
i) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
j) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Kontenjan ve başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin kontenjanları, hangi

programlardan mezun olanların başvurabileceği ve adaylarda aranacak diğer koşullar ilgili
Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir adayın tezli yüksek lisans programına başvurusunun kabul edile-

bilmesi için lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e
eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari
puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması koşulu aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Bir adayın doktora programına başvurusunun kabul edilebilmesi için;
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,
b) Lisans derecesiyle başvurmuş ise 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir not ortalama-

sına,
c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE

veya GMAT benzeri sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen puana,

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesi halinde Senato tarafından belirlenen puana,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES veya ALES’e
eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tara-
fından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana

sahip olmaları gerekir.
(4) Tıp fakültesi mezunu olmayanların doktora programına öğrenci kabulünde yüksek

lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve
ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan
türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından be-
lirlenen puana sahip olmaları gerekir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına yapılan

başvuruların değerlendirilmesinde %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı veya eşdeğeri
kabul edilen sınav sonuçları ile dikkate alınacak ölçütler ve ağırlıkları Senato tarafından belir-
lenir.
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(2) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans program başvurularının değerlen-
dirilmesinde dikkate alınacak ölçütler ve ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı, yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yüksek lisans dere-
cesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Diğer hususlar ile
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eş-
değer puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’da
temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora prog-
ramlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/ve-
ya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
diğer belgeler senato tarafından belirlenir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir.
Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Başvuru değerlendirme jürisi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvurular ilgili anabilim dalı baş-

kanlığı tarafından kendi bünyesinde oluşturulan en az üç öğretim üyesinden oluşan kabul jüri-
leri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre değer-
lendirme yaparak adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul
listesi ve yedek liste jürinin önerilerinin ilgili EYK tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve
adaylara duyurulur.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir
yarı yılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir.

(2) Yurt içi üniversitelerden, yurt dışı üniversitelerden veya kurum içinde yapılacak ya-
tay geçiş kabul edilme ve değerlendirmesi, derslerin değerlendirilmesi ve intibakları Senato
tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının kabulü halinde lisansüstü programda
verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir.

(2) Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript) verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi
gösteren belge yerine geçmez.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarı yılı geçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2016 – Sayı : 29902



(5) Özel öğrenciler, sonradan lisansüstü programlara öğrenci olarak kaydolması halinde,
özel öğrenci statüsünde almış oldukları dersleri, EYK kararı ile saydırabilirler. Kayıtlandıkları
öğretim programlarında öngörülen ve seminer, dönem projesi, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve
tez dışında kalan derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla %50’sine tekabül eden ders AKTS
kredisine eşdeğer kredideki dersleri sayılabilir. Sayılan bu dersler genel not ortalaması hesabına
katılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve öğrenci değişimi
MADDE 12 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca,

öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarı yıl süresince
anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul
edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim sü-
resinden sayılır.

(2) Öğrenciler, danışmanın önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan lisansüstü derslerden alabilirler. Aldıkları derslerin başarı notunun nasıl yan-
sıtılacağı, kredi eşdeğerliliği ilgili hususlar EYK tarafından belirlenir.

Yabancı dil yeterliliği
MADDE 13 – (1) Yabancı dilde öğretim yapılan yüksek lisans programlarına kabul

edilen öğrencilerin yüksek lisans programından ders alabilmesi için Senato tarafından belirle-
nen yabancı dil yeterliliğini yerine getirmiş olması koşulu aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağ-
layamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programında öğrenim görürler.

(2) Öğretim dili başvuruları yüksek lisans programının öğretim dili ile aynı olan ve ta-
mamen bu dilde eğitim yapan yükseköğretim programlarından mezun olanlar mezuniyetlerini
takiben üç yıl içinde Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri durumunda
yabancı dil yeterliğini sağlamış kabul edilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerde ya-
bancı dil koşulu aranmaz. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi uygu-
lanabilir.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlilikleri, TC uyruklu
adaylar için altıncı maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre yabancı uyruklu adaylar için
ise dokuzuncu maddeye göre tespit edilir.

(5) Doktora programlarında yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilmez.
(6) Lisansüstü programlara kabul edilen veya yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı

dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Akademik yıl
MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur.

YÖK’ün onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde öğretim verilebilir. Yaz okulu
ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(2) Her öğretim döneminin süresinin belirlenmesinde dönem sonu sınavları hariç 14
hafta (70 iş günü) dikkate alınır. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir
veya kısaltabilir.

(3) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
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Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizcedir.

Ancak, Türkçe veya kısmen/tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan ders ya da prog-
ramlar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetine bilgi verilir ve YÖK’ün onayı alınmak
suretiyle ilgili dilde yürütülür.

(2) Kısmen veya tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan yüksek lisans prog-
ramlarında zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan yüksek lisans programlarında, meslekî yabancı
dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Se-
nato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

Bilimsel hazırlık
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi iki dönemi aşamaz. Yaz öğretimi bu süreye da-
hil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil
edilmez. Bu süreler sonunda bilimsel hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve EYK’nın onayı ile kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.
Bilimsel hazırlık programı sırasında alınacak dersler, yüksek lisans programına kabul edilen
bir öğrenci için lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki dersler arasından danışmanı tara-
fından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programı için alınan derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği
lisansüstü programda kullanılamaz ve lisansüstü programda yer alan derslerin genel not orta-
lamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu
dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(5) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD
notu ve en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ve
en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

ile yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarı yıl olup
program en çok altı yarı yılda tamamlanır.
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(2) Dört yarı yıl sonunda tezli yüksek lisans programı öğretim planında yer alan kredili
derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin
öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
ve yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarı yıl,
en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren tezli ve tezsiz yüksek
lisans programlarındaki hazırlık sınıfı eğitim süresi bir yıl, azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını
iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarı yıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarı yıl olup azami
tamamlama süresi on dört yarı yıldır.

(6) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarı yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya me-
zuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve
doktora tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını beşinci fıkrada belirtilen on iki veya on
dört yarı yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/tıpta
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programında ve doktora programında her öğrenciye, ders seçi-
minde danışmanlık yapmak üzere ilgili programa kabulünden itibaren anabilim dalı başkanlığı
tarafından önerilen bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır. Senato tarafından be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri de yüksek lisans programlarında danışman olarak
görevlendirilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarı yılın
sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
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(5) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için
Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirle-
yeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK ka-
rarıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato ta-
rafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarı yılın
sonuna kadar atanması zorunludur.

(7) Doktora programlarında tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sa-
hip kişilerden olabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Ortak lisansüstü programlar
MADDE 19 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği tesis

edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Ücretler
MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,

ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen
ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi ya-
pılmaz.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını
Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrenciler kaydı askıya alınmış
öğrenci statüsüne geçer.

(3) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

Burslar
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslarla ilgili esaslar

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Sınavlar, Değerlendirme

Kesin kayıt işlemleri
MADDE 22 – (1) Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Lisans-

üstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenlerin akademik tak-
vimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin
kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. İstenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(2) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanı-
larak işlem yapılır.
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(3) Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğren-
ciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Kayıt yenileme, ders kaydı ve ders değişiklikleri
MADDE 23 – (1) Her öğrenci, ilgili programında öngörülen her dönem başında aka-

demik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür. Tezli yüksek li-
sans programlarına kayıtlı öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren
her yarı yıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Ders kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslerin
başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, açılmış
olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/ders-
leri bırakamazlar. Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını
danışmanın onayını alarak bizzat yapmak zorundadır.

(3) Ders değiştirmek, ancak ilgili dönem sonunda mezuniyet aşamasına gelecek öğren-
ciler için danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanının onayı ile yapılabilir.

(4) Öğrenciler, her dönem için yalnız bir kere İEÜ kredili derslerden çekilme haklarını
ilgili dersin öğrenim ücretini ödemek kaydıyla kullanabilirler.

(5) Kaydını yenilemeyen öğrencilerin ilgili dönemde kayıtları askıya alınır. Kaydı as-
kıya alınmış öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim
süresinden sayılır.

Öğretim programları ve ders yükü
MADDE 24 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçeve-

sine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ön-
görülecek dersler ile İEÜ ve AKTS kredileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili EK’nın
önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve
yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(2) Bir yarı yılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
EYK tarafından belirlenir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 25 – (1) Bir dersin İEÜ kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin
yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine EK ta-
rafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalış-
ması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi
eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Devam zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, aldıkları tüm ders, seminer, proje ve benzeri çalışmalarına

YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından kabul edilen oranda devam etmek
zorundadır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve/veya

dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tu-
tularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
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(2) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak ilgili enstitü müdürlüğünce kabul edilen
haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sı-
navı hakkı verilir. Düzenlenecek mazeret sınavı, on beş gün içerisinde yapılır. Bu durumda öğ-
retim üyesi tarafından ilgili ders için I (Eksik) notu verilir. I notunun diğer bir harf notuna çev-
rilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili EK tarafından
karara bağlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında, tüm derslerden en az CC notu aldığı halde,
mezuniyet için gereken 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce al-
dıkları dersler arasından seçecekleri yalnız bir dersten bir kereye mahsus olmak üzere danış-
manının önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında, mezuniyet koşullarını sadece bir dersten FF,
FD, DD, DC notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bir kereye mahsus olmak
üzere bu ders için danışmanının önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(6) Başarı değerlendirilmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav
hakkı verilmez.

(7) Ek sınav hakkı, yarı yıl sonu sınavlarının bitimini takiben Üniversite tarafından be-
lirtilen tarihlerde kullanılır. Ek sınavlarda yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz.

(8) Öğrencinin aldığı en son ders notu göz önünde tutulur.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 28 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem

sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi
veren elemanı tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin internet
sitesinde AKTS kataloğunun içinde dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere kayıtlandıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Yüksek li-
sans öğrencisinin bir dersten geçmesi için o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en
az CC, kredisiz ders ise S veya P notu alması gerekir. Doktora öğrencisinin bir dersten geçmesi
için o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CB, kredisiz ders ise S veya P notu
almış olması gerekir.

(3) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
a)

Dönem Yüksek Lisans Doktora Programları
Puan Ders Notu Katsayı Programları Öğrencileri için Öğrencileri için
90-l00 AA 4,00 Başarılı Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı Başarılı
80-84 BB 3,00 Geçer Geçer
75-79 CB 2,50 Koşullu Geçer Koşullu Geçer
70-74 CC 2,00 Koşullu Geçer Başarısız- Kalır
65-69 DC 1,50 Başarısız- Kalır Başarısız- Kalır
60-64 DD 1,00 Başarısız- Kalır Başarısız- Kalır
50-59 FD 0,50 Başarısız- Kalır Başarısız- Kalır
49 ve aşağısı FF 0,00 Başarısız- Kalır Başarısız- Kalır

b) NA (Devamsız) notu, derse devam ve/veya yıl içi yükümlülüklerini yerine getirme-
diği için dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeden öğrencilere dersi veren öğretim elemanı
tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak
işlem görür.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
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b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla

olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde ye-
rine getiren öğrencilere verilir.

ç) NP (Başarısız devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden
fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde
yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

d) EX (muaf) notu, öğretim planlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere
verilir.

e) NI (ortalamaya katılmayan) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla
aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf
notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı ol-
duğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

f) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir ay içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders ka-
yıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlar-
daki bu işlemler dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine ve ilgili enstitü onayı ile ger-
çekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF, NP veya U notuna
dönüşür.

g) W (çekilmiş) notu, öğrencinin ilgili dönemde çekildiği derse verilen nottur.
Notların açıklanması ve not durum belgeleri
MADDE 29 – (1) Dönem sonu ders notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından

Üniversitece belirlenen tarihlerde verilir ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan
edildiğinde kesinleşir.

(2) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptır-
dıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları
not durum belgesi üzerinde gösterilir. Not durum belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin veya
ilgili kurum ve kuruluşların isteği üzerine verilir.

Maddi hata
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda yer alan herhangi bir dersin değerlendirme

sonucuna ilanı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Öğrenci bilgi sistemi
üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış
olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili EYK tarafından
karara bağlanır.

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Not ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin

AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının,
bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlemin bir dönem içinde
alınan dersler için yapılması halinde dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün ders-
ler için yapılması halinde genel not ortalaması elde edilir.

(2) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan
en son not, müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tek-
rarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.
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Derslerde başarı ve ders tekrarı
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabil-

mesi için gereken koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir.
(2) Öğrenciler programlarında zorunlu derslerden başarısız oldukları takdirde bu ders-

leri tekrar almakla yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla geçtikleri dersleri tekrarlayabilir veya

bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri açılması halinde alabilir.
(4) Tekrarlanan derste, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından

düşürülür ve en son dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır.
(5) Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya ka-

dar tekrar edilir.
Derslerden muafiyet
MADDE 33 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğren-

ciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, her dönemin ilk
on beş günü içinde talep edilen belgeleriyle birlikte ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir programda alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yük-
seköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(3) Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için ve ka-
yıtlı olunan öğretim programında yer alan yerel kredisi bulunmayan seminer, dönem projesi,
tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez gibi dersler dışındaki öğretim programlarında öngörülen
derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla %50’sine
eşdeğer sayıdaki dersten muafiyet verilebilir.

(4) İEÜ’deki lisans öğrenimleri sırasında yüksek lisans programlarından alınan dersler
Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, ilgili yüksek lisans programındaki derslere
eşdeğer sayılabilir. Bu şekilde alınan dersler yüksek lisans not ortalamasına dâhil edilir.

(5) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan muafiyet verilmiş ders-
lere EX notu verilir. Bu notlar GNO ve DNO hesabına katılmaz.

(6) İlgili ana bilim dalının önerisi ve EK’nın kararı ile belirlenen bilimsel hazırlık prog-
ramındaki dersler için muafiyet sınavı açılabilir.

(7) Muaf olunan ders sayısına göre azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği
ilgili EYK kararında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programı gerekleri
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile

en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 90 AKTS kredisinden olu-
şur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla,
en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen
esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezli yüksek lisans programı gerekleri
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.
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(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en
az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans
semineri ve tez çalışmasının İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla,
en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki
ders seçilebilir.

Tezli ve tezsiz programlar arası geçiş
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla aynı eğitim dilinde ve
aynı isimde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.

(2) Aynı kurallar tezli yüksek lisans programına devam edenler için de geçerlidir.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar tez
danışmanı tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur. Azami
süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez NP notu alan
öğrenciler başarısız kabul edilir ve üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü
programın öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır. Tez çalışmasını ta-
mamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin
yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana-
bilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tarihi ve yeri enstitü tarafından tez
sınavı tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisini takip eden iki hafta içinde EYK kararı ile
belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç
veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Ayrıca, iki yedek jüri üyesi belirlenir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri
üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyası ile istenilen sayıdaki elektronik kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK talep halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Uzatılan süre için tez dönemi için kayıt gerekmez.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı gerekleri
MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırla-
nacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir İEÜ kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki İEÜ kredisinden ondört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz, öğ-
rencinin transkriptine NI olarak işlenir. Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak
dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları en
geç Ağustos ve Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci dönemin, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik
sınavına girmesi zorunludur.

(4) Yeterlik sınavları, EYK tarafından öğretim üyeleri arasından atanan ve sürekli görev
yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyelerinden

Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                               28 Kasım 2016 – Sayı : 29902



oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlilik sınavı geçme notu en az BB olup sözlü sınav
%50 oranında, yazılı sınav %50 oranında değerlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve
sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.
Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girecekleri dönemlerde kayıt yenileme yükümlülükle-
rini yerine getirmesi gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programından
ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam İEÜ kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için
NI notu verilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Bunun için, öğrencilerin başvurulan döneme ait Se-
nato tarafından belirlenen ilgili yüksek lisans programı başvuru koşullarını sağlamaları gerekir.

Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, ilgili enstitü ana-
bilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci
tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisinin savunulması
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu, sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve bir sonraki dönemde tekrar tez
önerisi sunulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman
ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
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yapılan çalışmaların özeti ve takip eden bir yılın çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 42 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın yükümlülüklerini yerine getirmek

suretiyle doktora tez savunmasına girmeye hak kazanır, tezini Senato tarafından kabul edilen
Üniversite tez yazım kurallarına uygun biçimde öğrenim gördüğü programın öğretim dilinde
yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencilerinin doktora tez sınavına alınabilmeleri için ilgili enstitü tarafın-
dan önerilen ve Senato tarafından kabul edilen dergilerin/endekslerin birinde, doktora çalışma
alanıyla ilgili en az bir yayın yapmış olmaları veya bu alanda bir yayının kabul edilmiş olması
gerekir.

(3) Danışmanınca tezi, savunma sınavına uygun görülen öğrenci, enstitü anabilim dalı
başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, jüri önerisiyle birlikte tezin ciltlenme-
miş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Enstitü tarafından şeklen kabul edilen ciltlenmemiş kop-
ya, tüm jüri üyelerine teslim edilir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gön-
derilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Doktora tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar komite
tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi ve yeri enstitü tarafından
tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(10) Tez sınavından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün
içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin
uzatma aldığı dönemlerde kayıt yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora tezinde başarılı olamayanlara
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(11) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üye-
lerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç
kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez
sınavı sonunda U notu alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzin, Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme

Kayıt dondurma
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere haklı ve geçerli ma-

zeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akade-
mik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle ilgili EYK kararı
ile kayıtları dondurulabilir.

(2) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olarak kabul edilmez.
Kayıt dondurma süreleri
MADDE 44 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, lisansüstü

programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde EYK’nın
önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler
azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma müracaat şekli ve süresi
MADDE 45 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin bel-

geleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Li-
sansüstü Şefliğine başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme ko-
nulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondur-
ma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi
MADDE 46 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde nor-

mal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt
dondurmuş öğrenciler, eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenim-
lerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile
ispatlamak zorundadırlar.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 47 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Lisansüstü Şefliğine başvurarak, Üniver-

siteden ayrılma talebinde bulunabilir. Çeşitli nedenlerle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, üc-
ret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak esaslar aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrencilerden o döneme ilişkin öğrenim ücreti alınmaz.
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b) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrenciler, o döneme ilişkin öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu öğrencilerin, varsa o
dönem için ödediği ücret iade edilmez. Eksik ödeme yapılmış ise yükümlü olduğu dönem öğ-
renim ücretinin tamamlanmış olması gerekir.

İlişik kesme
MADDE 48 – (1) Kaydı silinen, kendi isteği ile kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, Üni-

versiteden çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya
kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini ve diğer ödeme yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri ve Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini
yapmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 49 – (1) Öğrencinin lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanabil-

mesi için GNO’sunun en az 3,00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
a) Tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak, progra-

mında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez sınavından başarılı olmak,
b) Tezsiz yüksek lisans programı için en az 90 AKTS kredisini tamamlayarak, progra-

mında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olmak,
c) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS kredisini

tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ile tez sınavında başarılı olmak,

ç) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 240 AKTS
kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez
önerisi ile tez sınavında başarılı olmak.

Diploma
MADDE 50 – (1) Mezuniyet için 49 uncu maddede belirtilen gerekli koşulları sağladığı

belirlenen tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yük-
sek lisans programı öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen doktora öğrencilerine doktora
diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğ-
rencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine ayrıca kendisine verilir.

(4) Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mezuniyet tarihi tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin mezuniyeti EYK’larında onayla-
narak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak EYK’nın onay tarihi yazılır.

(6) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(7) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-

dan belirlenir.
(8) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının

verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir de-
faya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresini taşıyan diploma verilir.

(9) Mezunlar için ayrıca akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanın-
masına yardımcı olan diploma eki belgesi düzenlenir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık işleri
MADDE 51 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Disiplin işlemleri
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Tebligat
MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin Üni-

versiteye bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu
adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin
mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası Üniversitede ilan edilmek suretiyle tebligat ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, yeni adreslerini
Üniversiteye kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üni-
versitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.

Ölçme ve değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması
MADDE 54 – (1) Ölçme ve değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje,

film, tasarım, laboratuvar ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç, son işlem
gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Aynı anda iki programa kayıt
MADDE 55 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz

döneminde ders aşamasına geçen öğrenciler ile sonrasındaki öğrenciler için uygulanır. Önceki
öğrencilerin not ortalamaları İEÜ kredisine göre hesaplanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler 2016-2017 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ
İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karade-
niz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme
ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100
üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

(6) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci-
lerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değer-
lendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu
belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not orta-
lamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından

sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız
dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına
girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için, dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması
2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az
60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalış-
maları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi
kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortala-
masında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

(5) Genel not ortalaması 2,00 değerinden küçük olan öğrenciler mezun olamaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2012 28438

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/7/2014 29060
2- 16/3/2015 29297
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Konya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/374 
KARAR NO : 2016/623 
DAVACI : K.H 
MAĞDUR : Cahit TAN 
SANIK : FİSAL ELABED, Muhammed ve Fadıma oğlu 07/04/1994 Elhıfse 

/Suriye D.lu 
SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 
SUÇ TARİHİ : 01/02/2016 
KARAR TARİHİ : 29/09/2016 
Sanığın sübut bulan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 142/2-h, 62, 53/1. maddeleri 

gereğince neticeten 4 Yıl 2 Ay HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA, 53/1. maddeleri 
uyarınca bazı haklardan yoksun bırakılmasına dair gıyabi hüküm sanığın bütün aramalara rağmen 
bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak 
nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceğine, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.  9187 

—— • —— 
Konya 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/373 
KARAR NO : 2016/467  
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2015/8371 
DAVACI : K.H. 
KATILAN : YUSUF TOPTAŞ, Hacı ve Halime oğlu, 28/10/1962 

AFŞAR doğumlu, KONYA, ÇUMRA, Afşar mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Cumhuriyet Mah. Ceylan Sk. No: l İç 
Kapı No: 5 Selçuklu/KONYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No: 30773041184 

SANIK : İBRAHİM YÜCE, Ahmet ve Rukiye oğlu, 13/12/1971 
ILGIN doğumlu, KONYA, ILGIN, Avdan mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Avni Tolunay Mah. 4523 Sk. No: 25 
Kepez/ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik 
No:52930312364 

SUÇ : Tehdit, Hakaret 
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SUÇ TARİHİ : 17/05/2015 
SUÇ YERİ : Merkez/Konya 
KARAR TARİHİ : 12/07/2016 
HÜKÜM : Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere;  
1 - a) Sanığın üzerine atılı hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, 

suçun işlendiği yer ve zaman, kastın yoğunluğu göz önüne alınarak, eylemine uyan TCK nun 
125/1 maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık eylemini alenen işlediğinden verilen cezası TCK nun 125/4 maddesi uyarınca 1/6 
oranında arttırılarak takdiren 1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezası ile mahkumiyetinin yasal sonucu 
olarak sanığın TCK nun 53/1 maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı 
maddenin 2.fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soy üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından anılan maddenin 3.fıkrası uyarınca mahkum 
olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın sabıka kaydındaki Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/149 Esas 2010/422 
karar sayılı kararı dikkate alınarak, sanığa verilen cezanın TCK madde 58/6 gereğince 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, 

Sanığa verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimi gereğince infaz edilmesine karar 
verilmiş olması dikkate alınarak, sanığa verilen ceza infaz edildikten sonra TCK 58/7 maddesi 
uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

b) Sanığın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, suçun 
işlendiği yer ve zaman, kastın yoğunluğu göz önüne alınarak, eylemine uyan TCK nun 106/1-1. 
cümle maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezası ile mahkumiyetinin yasal sonucu 
olarak sanığın TCK nun 53/1 maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı 
maddenin 2.fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soy üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından anılan maddenin 3.fıkrası uyarınca mahkum 
olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın sabıka kaydındaki Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/149 Esas 2010/422 
karar sayılı kararı dikkate alınarak, sanığa verilen cezanın TCK madde 58/6 gereğince 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, 

Sanığa verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimi gereğince infaz edilmesine karar 
verilmiş olması dikkate alınarak, sanığa verilen ceza infaz edildikten sonra TCK 58/7 maddesi 
uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, 

2 - Mahkememizce yargılama nedeniyle yapılan 45,10- TL yargılama giderinin sanıktan 
tahsiline, dair gıyabi hüküm sanığın yapılan bütün araştırmalara rağmen bulunup kendisine tebliğ 
imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak 
nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceği, aksi 
halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 9188 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SAĞLIK TARAMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda hizmet alımı işleri ile ilgili ihale açık ihale usulü ile 

aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

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

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax 612 20 13 - 613 20 13 

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

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

Sağlık Taraması Hizmet Alımı İşi 2016/515208 2016 - 2096 
15.12.2016 

14:00 
60 gün 

 

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

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

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANİSA 

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

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

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

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

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 10504/1-1 
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SÜPERŞARJ MOTOR YAĞI, TURBO ŞARJ, TURBO DİZEL MOTOR YAĞI VE 
LİTYUM SABUNLU GRES SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğümüz iş makinalarında kullanılmak üzere (6 Kalem) Süperşarj Motor Yağı, 

Turbo Şarj ve Turbo Dizel Motor Yağı ve Lityum Sabunlu Gres Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) 
usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/513774 
1 - İdarenin  
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 - 4162001    Faks: 0286-4163700 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüz iş makinalarında kullanılmak 

üzere (6 Kalem) Süperşarj Motor Yağı, Turbo Şarj ve 
Turbo Dizel Motor Yağı ve Lityum Sabunlu Gres 
Alımı işi 

b) Teslim Yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 
b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve Saati : 22/12/2016 Perşembe günü saat 15:00 
d) Dosya No : 024-KÇLİ/2016-0735 
4 - İhaleye ait dokümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka 
hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 22/12/2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10506/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 

Proje Alanı 6.Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.  

İli İlçesi Ada/Parsel 
Arsa Alanı 

(m2) Emsal 
İmar 

Kullanımı 
Emsal İnşaat 

Alanı m2 
Keşif Bedeli 

(TL) 

Ankara Mamak 51937/1 8,998 2.5 Konut + 
Ticaret 22,495.00 17,996,000.00 

 
1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı Yapı 

Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 17.996.000,00.-TL (OnYediMilyon 
DokuzYüzDoksanAltıBinTürk Lirası.) dır. 

2 - İhale 08.12.2016 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 
Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye 
Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 
(Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde 08.00 - 17.00 saatleri 
arasında görülebilir 

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, 
ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi. 
b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli) 
c - Noter tasdikli İmza sirküleri. 
d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa). 
e - İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapmış oldukları işlerin keşif 

bedelleri toplamı, yapılacak işin keşif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
2016 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu veya Kamu 
İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, II. grup işlere ait iş bitirme 
belgesi, iskan ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.) 

f - İşin keşif bedelinin %25’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %25’i kadar da banka 
referans mektubu verilecektir. 

g - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı 

taahhütü) 
ı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 539.880,00.-TL (BeşYüzOtuz 

DokuzBinSekizYüzSeksenTürk Lirası) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar nakit 
para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir. 

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü. 
k - Yer Görme Belgesi 
l - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 

12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları 
veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

m - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 07.12.2016 günü 

saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir. 
İlan olunur. 10392/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 
 

Mahalle Ada Parsel 
Alan 
(m²) 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) İmarı 
İhale 

Tarih/Saat 

100.Yıl 
(K.Ocağı) 

7811 9 3.000 6.000.000,00 180.000,00 

TİCK 
E=1.60 Y 
en çok= 
Serbest 

14.12.2016 
16:00 

 
2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 
4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında 

kesin teminat alınır. 
5 - İsteklilerden istenen belgeler; 
a) Teklif mektubu  
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi) 
e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter 
tasdikli vekâletname, 

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 
ve imza sirküleri  

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 
6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir. 
8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak 
yatıracaktır. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 
ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale 
bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. 
İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir. 
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11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu'nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 
satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin tamamı peşin olarak 
ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun 
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 14/12/2016 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar 
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir. 
 10512/1-1 

—— • —— 
OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
İKN: 2016/496953 
1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

300.000 adet 435x380x255 mm lik oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 
alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.12.2016 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında 

yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 
veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 10273/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 
154 kV GERKONSAN, MUDURNU, KARASU, PAMUKOVA, AKÇAKOCA İletim 

Trafo Merkezinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik 
Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/507578 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi 

Cad. No: 74    54100 Sakarya 
b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi  : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 adet 154 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle 

hizmet alımı yoluyla işletilmesi. 
b) Yapılacağı yer : 154 Kv Gerkonsan, Mudurnu, Karasu, Pamukova, 

Akçakoca Trafo merkezleri  
c) İşin süresi : 36 ay 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü / Sakarya 
b) Tarihi ve saati : 07.12.2016 - 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır.” 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) 

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 
defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler 
üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. 3. İş hacmini gösteren belgeler  
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4.4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU 
BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. 
Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kamu ve özel sektörde tek 
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.4.4 “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)  
İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) 
elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması 
şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı 
Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman 
puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8) 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı 
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İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 
4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 
5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 
6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 
Grup Mühendisi 1 (*)   1 x 45 = 45 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 
Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren 
belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından 
kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge 
sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu 
belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince 
(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya Özel Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 
Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.  

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kamu ve özel 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 
olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen,  

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi  
- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 
- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası 

karşılığı TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya 
adresinden satın alınabilir. Türkiye Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi IBAN No: TR33 0001 
5001 5800 7292 2934 78 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi 

Orhangazi Cad. No: 74    54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10430/1/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 
154 kV. Nuh Çimento, Kaynarca, Gölcük,Yarımca1 İletim Trafo Merkezinin bakım ve 

güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri 
doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 
Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/507449 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi 

Cad. No: 74    54100 Sakarya 
b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751040 - 0264 2753828 
c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 adet 154 kV Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle 

hizmet alımı yoluyla işletilmesi. 
b) Yapılacağı yer : Nuh Çimento, Kaynarca, Gölcük, Yarımca1 Trafo 

merkezleri  
c) İşin süresi : 36 ay 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü / Sakarya 
b) Tarihi ve saati : 07.12.2016 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır.” 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

(Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ) 

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler  
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 
defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler 
üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. 3. İş hacmini gösteren belgeler  
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

4 - MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN 
TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER: 

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. 
Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 
alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kamu ve özel sektörde tek 
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.4.4 “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)  
İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosuna” göre çalıştırmayı 

taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) 
elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı 
sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin 
puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 
eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8) 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı  
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İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 
4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 
5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 
6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 
Grup Mühendisi 1 (*)   1 x 45 = 45 

(*) Her bir trafo merkezi için bir Mesul Mühendis istihdam edilecektir. Mesul 
Mühendisler Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

4.4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. İş deneyimini gösteren 
belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından 
kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge 
sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu 
belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince 
(kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya Özel Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 
Denetleme ve İş yönetme belgeleridir. 

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde kamu ve özel 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 
olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen,  

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi  
- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 
- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz) Türk Lirası 

karşılığı TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya 
adresinden satın alınabilir. Türkiye Vakıflar Bankası Adapazarı Şubesi IBAN No: TR33 0001 
5001 5800 7292 2934 78 yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Maltepe Mahallesi 

Orhangazi Cad. No: 74   54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10430/2/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İl : KONYA 
İLÇESİ : KARATAY 
MAHALLESİ : HASANDEDEMESCİT 
CADDESİ : FETİH 
PAFTA : 19-İ-IV 
ADA NO : 23797 
PARSEL NO : 3 
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.449,54 m2 
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 

kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
27.10.2016 gün ve 23280 sayılı yazısında belirtilen hususlar 
aynen muhafaza edilecektir. 

MUHAMMEN BEDELİ : 3.383.350,00. TL. (Üç Milyon Üç Yüz Seksen Üç Bin Üç 
Yüz Yüz Elli Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet 
bedelidir. 

GEÇİCİ TEMİNAT : 101.501,00-TL (Yüz Bir Bin Beş Yüz Bir Lira) olup, bu 
bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 

İHALE GÜNÜ VE SAATİ : 09.12.2016 - Cuma günü saat: 10.00 
A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel 27.10.2016 gün ve 

23280 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 96725240-
160.07.03/3811 sayılı onay belgesine istinaden; Konya İli, Karatay İlçesi, Hasandedemescit 
Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın; 

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması, 
2 - İlk 36 (otuzaltı) ay içerisinde; 
a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk 

edilecek alan olması halinde bedelsiz terk ya da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde 
uygulaması ile ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması, 

b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına 
müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının 
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins 
değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm 
imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi, 
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3 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 36 (otuzaltı) ay aylık 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) 

ve bu kiraların, yıllık olarak def’aten ödenmesi, 37. aydan itibaren yani 4. yılın başından itibaren 

sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ilave edilmesi 

şartıyla aylık 18.500,00 (Onsekiz Bin Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış miktarının 

alınması müteakip aylar için bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan ÜFE (On iki 

aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden 360. 

Ayın (30. Yıl) sonuna kadar aylık kira alınması,  

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle 

kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede 

oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması, 

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması, 

6 - Sözleşme süresi sonunda (30. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir 

şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim 

edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek 

kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi,  

7 - 6098 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan 

taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 

ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş 

sayılması, 

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması, 

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin 

konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (360 ay) 30 yıllığına kira 

ihalesine çıkarılmasına, 

B. İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 

1.Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

2- İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 

saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir.  

3- İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır) 
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b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2016 yılında alınmış; (Şirketlerde bu 

belge aranmaz.) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2016 yılı 

tasdikli)  

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesini vermesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2016 yılında alınmış) 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2016 

yılında alınmış) 

j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden 

önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.) 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 

alınmış yer gördü belgesi. 

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge 

Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184 

422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 101.501,00-TL (Yüz Bir 

Bin Beş Yüz Bir Lira) tutarındaki geçici teminat banka dekontu, 

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j ) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 09.12.2016 tarih ve 

saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

1- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

2- Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 10440/1-1 
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DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM HATTI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi 5. Bölge 2. Etap Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım Hattı İşi, açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  
a) Adresi : I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No: 7 

Şehitkamil / GAZİANTEP  
b) Telefon ve Faks Numarası : Tlf: 0 342 337 11 01 - 9   Fax: 0 342 337 13 71 
2 - İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği Türü ve Miktarı : Gaziantep 5. Bölge 2. Etap OSB Doğalgaz Bağlantı ve 

Dağıtım Hattı Yapım İşi’dir 
b) Yapılacağı Yer : 5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
c) İşin Süresi : 180 gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 

Şehitkamil / GAZİANTEP  
b) Tarih ve Saati : 20/Aralık/2016 saat: 11.00 
4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 

YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 
katılım dilekçesi. 

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
4) İş deneyim belgesi 
İsteklinin iş deneyim belgeleri, son 5 yıl içinde teklif bedeli kadar iş bitirmiş ve tek 

kalemde teklif bedelinin minimum %50’si oranında; DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM 
HATTI yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır.  

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; 
5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname 
c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form 
örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili 
bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 
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2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form 
örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 50. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç 

olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin 
taşınmadığına dair yazılı taahhütname. 

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 
form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat. 

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme 
tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı. 

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 
Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

10.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 
gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında 
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” 
kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 
bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri 
Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 
komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 10466/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 23.11.2016       Karar No: 6966 

DEVREDEN ŞİRKETİN: 
• TİCARİ ÜNVANI : Arar Petrol ve Gaz Üretim Pazarlama A.Ş.  
• MERKEZİ ve TEBLİGAT  
   ADRESİ : Dumluca Sok. No: 19  06530 Beysukent/ANKARA 
DEVRALAN ŞİRKETİN: 
• TİCARİ ÜNVANI  : Alpay Enerji A.Ş. 
• MERKEZİ ve TEBLİGAT  
   ADRESİ : Dumluca Sok. No: 19 06530  Beysukent/ANKARA  
DEVREDİLEN PETROL  
HAKKININ MAHİYETİ  : Arar Petrol ve Gaz Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip 

bulunduğu AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 
pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki 
%100’er hissesinin tamamının Alpay Enerji A.Ş.’ye 
devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 16.04.2015  
KARAR : 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının 
her birindeki % 100’er hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Alpay Enerji 
A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %100’er 
hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 
8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının 
her birinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er 
hissesinin tamamının Alpay Enerji A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir 
mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Alpay Enerji 
A.Ş.’ne ait olacaktır. 10529/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 21.11.2016      Karar No: 6963 

ŞİRKETİN : 
● TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A.O. 
● MERKEZİ  : Ankara 
● TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 

Söğütözü - ANKARA 
● MÜRACAAT TARİHİ  : 17.08.2016 
RUHSATIN :  
• MAHİYETİ : İşletme ruhsat süresinin uzatımı  
• SAHA İŞARETİ : TPO/B 
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• KAPSADIĞI İLLER : Siirt, Batman  
• KAPSADIĞI İLÇELER  : Kurtalan, Beşiri 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 7684 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/777 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 20.01.1966 
• VERİLİŞ TARİHİ : 07.08.1967 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda saha işareti, illeri, ilçeleri, 

yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 20.01.2016 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 20.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre 
ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk 
Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas 
şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 
tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/777 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada 
verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 20.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına 
karar verilmiştir. 10530/1-1 

—— • —— 
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 
Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 
Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 12.12.2016 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 
belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 12.12.2016 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 
elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir 

Başvurular 12.12.2016 Pazartesi tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli 
belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 
Fakülte Bölüm/Program Öğretim Üyesi Alanı Ek Açıklama 

Sanat ve Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 3 Mimarlık 
Prof. Dr./Doç. 

Dr./Yrd. Doç. Dr. 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 1 Pazarlama Yrd. Doç. Dr. 

 10518/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 

sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır, 

ilgililere duyurulur. 

 

Fakülte - Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. Yrd. Doç. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Gıda Mühendisliği 

Bölümü 
2 2 2 

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda 

eserler vermiş olmak 

 

Başvuru adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci 

Mahallesi, Rize Caddesi No: 226 Pelitli/Trabzon. 

Tel: +90 462 334 64 44-45-47     rektorluk@avrasya.edu.tr 10501/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 

 

 



28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 

 



28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 

 



28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 

 



28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 

 



28 Kasım 2016 – Sayı : 29902 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 28 Kasım 2016 – Sayı : 29902

Sayfa

1

29

61

62

80

81

83

107

111

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


