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YÖNETMELİKLER

Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bun-
ların gerektirdiği eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine 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) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını

kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü ve enstitüde programı bulunan
ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Dalı Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

d) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyılı süren ders tamamlama eğitimini,

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

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönem-
lerinde, ders seçme ve bırakma işlemlerini onaylaması, teze yönlendirmesi ve tez danışmanlığı
gibi bilimsel faaliyetlerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim elemanını,

g) Doktora Yeterlik/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yü-
rütmek üzere enstitü ana bilim/ana sanat dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun bulunan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

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

h) Enstitü: Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,

ı) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
ana bilim ve ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ile enstitü kurulu tarafından üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) İkinci Danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı
öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda
atanan ikinci danışmanı,

k) 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 yayımlamayı,

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

m) Kredi sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kre-
dilendirilmesini,

n) 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,

o) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğ-
rencilerden alınacak ücreti,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Özel öğrenci: Enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki derse katılma izni verilen ve izin verilen dersin faaliyetleri dışında öğrencilik hak-
larından yararlandırılmayan öğrenciyi,

r) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenci ile yürütülen, öğrenciyi teze yön-

lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

u) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
ü) Üniversite Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
v) Yeterlik Sınavı: Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarındaki öğrencilerin kayıtlı

oldukları programlardaki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup
olmadığının belirlendiği sınavı,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar, Programlara Başvuru,

Kayıt ve Kabul Şartları

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili ana bilim dallarının başvurusu, EK’nın önerisi,
Senatonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile yeni programlar açılabilir.
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(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde ana bilim/ana sanat dalı bü-
tünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin farklı alanlarda ders seçimine de olanak sağlanır.

(3) Ana Bilim Dalı/Ana Sanat Programları ile ilgili değişiklik önerileri EK’ca onaylan-
dıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EYK, diğer yükseköğretim ve araştırma kurum
ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar vere-
bilir.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, EK’nın önerisi ve Sena-

tonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler veya bazı dersler gerekli olduğu dönemlerde
yabancı dilde verilebilir. Tezler ve sanatta yeterlik çalışmaları Türkçe yazılır. Ancak ilgili ana
bilim/ ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına
karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı program-
larda dersler ilgili yabancı dilde yürütülür, yeterlik raporu, tez, sanatta yeterlik çalışması, sa-
vunma sınavları-raporları yabancı dilde veya Türkçe yazılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alınıp

alınmamasına, eğer alınacaksa kontenjan belirlenmesine ana bilim/ana sanat dalı kurullarının
görüşü doğrultusunda, ilgili EYK tarafından karar verilir. Adaylar, ilanda belirtilen kontenjan-
lara ilgili enstitünün otomasyon sistemi üzerinden başvurabilirler.

(2) Enstitüler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı doğ-
rultusunda, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, kontenjanlarını, başvuru
şartlarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci alınmak üzere verilebilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği başvurulan ana bilim/ana
sanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(4) Sınav değerlendirme jürisi, ana bilim/ana sanat dalının önerisi ile EYK’ca belirlenir.
(5) Sınav değerlendirme jürisi, sadece yazılı veya yazılı ve mülakat sınavının ikisini

de yaparak, mülakat ve yazılı sınavı sonuç tutanağı ile giriş sınavı için öngörülen oranlar dik-
kate alınarak hazırlanan değerlendirme sonuç tutanağını üç gün içinde ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Değerlendirme sonuç tutanağı, ALES, dok-
tora için Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavları, sanatta yeterlik çalış-
ması için yetenek değerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve lisans/yüksek lisans not ortalaması
sonuçları ile yapılması halinde mülakat sınav notu dikkate alınarak hazırlanır. Değerlendirme
sonucunda başarılı olan adayların listesi enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınavda ba-
şarılı olan öğrenciler, kesin kayıt için istenen belgelerle süresi içinde ilgili enstitünün öğrenci
işleri bürosuna başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları ve ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan başvurduğu
programa ilişkin olarak ilgili ana bilim/ana sanat dalının bildirdiği puan türünde en az 60 stan-
dart puanına ve 100 üzerinden 60 ve üzeri veya eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları
gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurmak için adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir. Bu programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
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(3) Başvuru tarihinde mezun olabilecek adaylar için mevcut not durum belgeleri
(transkript) ortalama esas alınır. Öğrenci kesin kayıt süresinin bitimine kadar mezuniyet bel-
gesini ibraz etmek zorundadır.

(4) Enstitüler ALES’in %50’si ve lisans ortalamasının %50’sini dikkate alarak sıralama
yapar ve ilan edilen kontenjanın dört katı adayı sınava kabul eder.

(5) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarının ilgili lisansüstü
programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(6) Yüksek lisans programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans programına başvuran bir adayın başarı notu, başvurduğu progra-

mın puan türünden ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %50’si,
yazılı sınav notunun %30’u, lisans not ortalamasının %10’u ile mülakat puanının %10’unun
toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %40 olarak hesaplanır. Adayın ba-
şarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Mülakat veya yazılı sınavla-
rından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. Programa başvuran adaylar arasında yukarıda
belirtilen başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar
aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların
süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan
nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre
kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Puanların eşitliği hâlinde ALES
veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanı daha yüksek olan adaylar, başarılı
olarak kabul edilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programında bir adayın başarı notu, ALES veya eşdeğeri sayılan
uluslararası sınavlardan alınan puanın %30’u, lisans mezuniyet notunun %70’i dikkate alınarak
belirlenir. ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı olmayanlar için sadece lisans
mezuniyet notunun %70’i hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların ba-
şarı sıralaması yukarıda belirtilen değerlendirme oranlarına göre sıralanır. İlan edilen kontenjan
sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer
alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, diğer adaylar kontenjan dolana
kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilirler.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bölümlerinde yü-
rütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan, yazılı ve mülakat
puanının %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üze-
rinden 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak 60 puanı aşan aday sayısının ilan edi-
len kontenjandan fazla olması durumunda puan sıralaması yapılır. Daha yüksek puan alan aday-
lar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde lisans not ortalaması daha yüksek olan adaylar ba-
şarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için
enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması
durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış
olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta
içinde kayıt yaptırabilirler.

Doktora programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Doktora programına başvurabilmek için gerekli esaslar aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fa-

külteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
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olanların, ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 60, sekiz yarıyıllık lisans diploması ile başvuranların (bütünleşik
doktora) ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın başvurduğu prog-
ramın puan türünden en az 80 standart puana sahip olmaları, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî 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 almaları gerekir. Yabancı dil programlarında
doktora yapacak olanların, ikinci yabancı dilden adı geçen sınavlardan en az 55 puan almış ol-
maları gerekir.

b) Lisans mezunu adayların 4 üzerinden en az 3 veya YÖK’ün belirlediği eşdeğer not
ortalamasına sahip olması, hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner
ve eczacılık fakültesi mezunlarının ise en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 not orta-
lamasına sahip olmaları gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

ç) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu öğrencile-
rinden bu alanlarda yürütülen programlara başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(2) Doktora programlarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Bir adayın başarı notu, başvurduğu programın puan türünden ALES veya eşdeğeri

sayılan uluslararası sınavlardan alınan puanın %50’si, YÖK tarafından geçerli sayılan veya
ÖSYM tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u, mülakat
sınavının %10’u ve yazılı sınav notunun %20’si, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar
için yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans
not ortalamasının %10’unun toplamıdır. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %30
olarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun ise en az 65 olması gerekir.
Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır. İlan edilen kontenjan
sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer
alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış,
ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan
sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir. Puanların eşitliği ha-
linde ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı daha yüksek olan adaylar başarılı
olarak kabul edilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bölümlerinde yü-
rütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde başvuran adaylardan, YÖK tarafından geçerli
sayılan veya ÖSYM tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın
%20’si, yazılı ve mülakat puanının %40’ı, yüksek lisans diploması ile başvuran adaylar için
lisans not ortalamasının %20’si ve yüksek lisans not ortalamasının %20’si, lisans diploması ile
başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üze-
rinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen
kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların
eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalaması yoksa lisans not ortalaması daha yüksek olan
adaylar başarılı olarak kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptır-
maları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yap-
tırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yap-
tıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip
eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.
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Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için, adayların lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya YÖK’ün belirlediği eşdeğer not ortalamasına sahip
olması, ana dilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşde-
ğerliği 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 almaları
gerekir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekildedir:
a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların haricinde başvuran adaylardan, ALES veya eşdeğeri sayılan
uluslararası sınav standart puanının %50’si, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u,
yetenek değerlendirmesi veya portfolyo incelemesi sonucunun %20’si, mülakat ve yazılı pua-
nının %10’u ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar
için ise lisans not ortalamasının %10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 65 ve
üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan
fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde
ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul
edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitünün internet
sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması duru-
munda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan
diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta
içinde kayıt yaptırabilir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve diğer fakültelerin
eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin sanatta yeterlik programlarına kabulünde,
başvuran adaylardan YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %20’si, yetenek değerlendir-
mesi veya portfolyo incelemesi sonucunun %40’ı, yazılı ve mülakat puanının %20’si, lisans
not ortalamasının %10’u ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u, lisans diploması ile baş-
vuran adaylar için ise lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üze-
rinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen
kontenjandan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların
eşitliği halinde varsa yüksek lisans not ortalaması yoksa lisans not ortalaması daha yüksek olan
adaylar başarılı olarak kabul edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına, 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış
temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden en az 60 standart puanına sahip olmaları,
tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2017 – Sayı : 29956



veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 60 stan-
dart puana ve anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması gerekir.

(2) Temel Tıp Puanı, TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-
dart puanın 0,7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir.

(3) Tıp fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının veya ALES standart veya eşdeğeri
sayılan uluslararası sınav puanının %50’si, tıp fakültesi mezunu olmayanların ALES veya eş-
değeri sayılan uluslararası sınav standart puanının %50’si esas alınır. Her iki alan mezunları
için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yazılı sınav puanının %20’si ve mülakat
sınavının %10’u, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans
not ortalamasının %10’u, diğer mezunların ise yüksek lisans not ortalamasının %10’u alınır.
Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav %30 olarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak he-
saplama sonucunda 100 üzerinden 65 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Kazanan
aday sayısının ilan edilen sayıdan fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar ba-
şarılı sayılır. Puan eşitliği halinde ALES veya eşdeğeri sayılan uluslararası sınav puanı ya da
Temel Tıp puanı yüksek olan adaylar başarılı kabul edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar
aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü tarafından ilan edilir. Asıl listede yer alan adayların
süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, gerekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan
nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar, kontenjan dolana kadar puan sırasına göre
kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yaptırabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran ve nitelikleri

(a) bendinde belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla ilgili ana bilim/ana sanat dalı
kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla toplam 30 krediyi aşmamak üzere lisans programla-
rından ders aldırılarak aşağıda belirtilen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar, lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, lisans veya yüksek
lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumların-
dan almış olan doktora adayları, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora
programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikteki
lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun
önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

c) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslarla ilgili durumlarda 11/7/2013 tarihli ve
28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun kararı ve
EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve ba-
şarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğiti-
minde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilik için başvurular her yarıyılın başlamasından itibaren on beş gün için-
de yapılır. Öğrenci, ilgili ana bilim/ana sanat dalına yaptığı başvuruda almak istediği dersleri
belirtir ve bitirdiği lisans veya lisansüstü diplomasının bir örneği ile lisans ve/veya lisansüs-
tünde aldığı derslere ait bir belgeyi de dilekçesine ekler. Ana bilim/ana sanat dalı kurulu baş-
vuruyu uygun bulursa, görüşünü ana bilim/ana sanat dalı kurul kararı şeklinde enstitüye önerir.
Özel öğrencilik başvuruları EYK’ca yarıyılın veya ders yılının başlamasından itibaren en geç
üç hafta içinde sonuçlandırılır. Özel öğrenci olarak kabul edilenlere durum bir yazı ile bildirilir
ve katkı payını yatıran özel öğrencinin ilgili ders/derslere kaydı yapılır. Özel öğrenci statüsünde
bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir. İsteyen özel öğrencilere aldığı dersler, kredileri ve
başarı notunu belirten bir belge ilgili enstitü müdürlüğü tarafından verilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci-
ler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve EYK’nın kararıyla lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurullarınca belirlenen yatay geçiş kontenjanları ilan verilerek
duyurulur.

b) Teze başlamış öğrenci yatay geçiş yoluyla enstitüye kayıt yaptıramaz. Derslerini ta-
mamlamış ve tez aşamasına gelmiş, ancak tez çalışmasına ayrılacağı enstitüde başlamamış
olan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve
EYK’nın kararı ile kesinleşir.

c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin (b) bendinde öngörülen şartları sağlaması, kayıtlı
bulunduğu enstitüde almış olduğu derslerin tümünü başarmış olması ve aldığı derslerden genel
not ortalamasının yüksek lisans için 100 üzerinden en az 75 ve doktora için en az 80 puan veya
eşdeğeri olması gerekir.

ç) Başvurular ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı tarafından değerlendirilir ve
EYK’nın kararı ile kesinleşir. Yatay geçiş şartlarını sağlayanların sayısı ilan edilen kontenjandan
fazla ise genel not ortalaması daha yüksek olanlar öncelik kazanır.

d) Lisansüstü programlara başvuran adaylar ile yatay geçiş yoluyla bir enstitüden başka
bir enstitüye geçmek isteyen lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin harfli sisteme göre ha-
zırlanmış transkriptleri, Senato tarafından kabul edilen dönüşüm tablosuna göre hesaplanır.
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e) İkinci öğretim programından başka bir ikinci öğretim programına yatay geçiş yapı-
labilir. Başvuru şartlarının sağlanmasının yanı sıra ana bilim dalı başkanlıklarınca ayırıcı şartlar
istenebilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir.

(2) Tezsiz ve tezli programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapı-

labilir. Başvurular, başvurulan programın bağlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığı tarafından değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin almış
oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı, ilgili ana bilim dalı kurulunun önerisi ve EYK ka-
rarı ile belirlenir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçecek öğ-
renci kontenjan ve koşulları ana bilim dalının önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek eğitim-
öğretim yılı başından önce ilan edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için
başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamak,
2) Tezsiz programda en az 30 kredilik zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmak,
3) Disiplin cezası almamış olmak,
4) İlgili ana bilim dalının belirleyebileceği özel şartları taşımak.
ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişte başarı

değerlendirme notu, ALES notunun %50’si ve öğrenim gördüğü tezsiz yüksek lisans progra-
mındaki not ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Başarı değerlendirme notu-
nun toplamı en az 60 olmalıdır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan aday kabul edilir.

d) Başvuran adaylar arasında (ç) bendinde ifade edilen başarı değerlendirme notuna
göre sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday kesin kayıt yaptırmaları için ens-
titü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayan adayların
yerine ilan edilen yedek listeden kontenjan dolana kadar bir hafta süreyle başarı sırasına göre
kayıt alınır.

e) Öğrenim ücreti ödenen programlardan, öğrenim ücreti ödenmeyen programlara geçiş
yapıldığında, ücretli programının tamamı için belirlenmiş olan öğrenim ücreti ödenir.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim tezli yüksek lisans programına
geçişleri kabul edilen ancak farklı ana bilim dallarından başvuran öğrenciler, ana bilim dalı
kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 15 – (1) Kayıt yapma ve kayıt yenileme için, başvuru koşullarını yerine ge-

tiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar ilgili EYK’ca belirlenen belgeleri süresi içerisinde
enstitüye teslim ederler. Kazanan adayların süresi içinde kayıt yaptırmaması durumunda, ge-
rekli başarı puanını sağlamış, ancak kontenjan nedeniyle kayıt yaptıramamış olan diğer adaylar,
kontenjan dolana kadar puan sırasına göre kayıt süresini takip eden bir hafta içinde kayıt yap-
tırabilir.

(2) Öğrenciler, her yarıyıl başında kayıtlarını yenilemekle yükümlüdürler.
Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Kayıt dondurma talepleri eğitim ve öğretimin başlamasından itibaren

on beş gün içerisinde yapılır.
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(2) EYK aşağıda belirtilen mazeretlerinden dolayı lisansüstü öğrencilerinin kayıtlarını,
danışman ve ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile en çok iki yarıyıl
dondurabilir. Ancak zorunlu olarak askere alınma veya meslekleri ya da lisansüstü çalışmaları
ile ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-
dirilme durumunda, öğrencilerin kayıtları dört yarıyıla kadar dondurulabilir.

(3) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının donanım veya
malzeme sağlanmasındaki güçlükler gibi kendi isteği dışındaki nedenlerle aksaması,

b) Belgelendirilmek şartıyla hastalık, doğal afet, anne, baba, eş veya çocuğun uzun sü-
reli hastalığı veya ölümü,

c) Öğrencinin tutukluluk hali,
ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

d) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

e) EYK’nın uygun göreceği diğer nedenler.
(4) Aşağıda belirtilen süreler, azami öğrenim süresi içinde değerlendirilir:
a) Programa kayıtlı ve kayıtsız geçirilen süreler,
b) Değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler,
c) Ortak diploma programları kapsamında yurt dışında öğrenim görülen süreler.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(3) İkinci öğretim programlarında açılan dersleri ancak ikinci öğretim programlarına
kayıtlı öğrenciler veya ikinci öğretim özel öğrencileri alabilirler.

(4) Lisansüstü programlarda, bir dersin sınavına girebilmek için teorik derslerin en az
%70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılıp başarılı olunması gerekir.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
EYK’ca belirlenir.
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(6) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programla-
rında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi
tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanı veya program koordi-
natörü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Belirlenen dersler her yarıyılın ilk on beş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne su-
nulur. Öğrencinin alacağı derslerle ilgili ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri bu süre içeri-
sinde yapılabilir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dı-
şında, alınan ve başarısız olunan bir dersin takip eden yarıyılda açılamaması veya öğrenim sü-
resi boyunca iki defa alınıp başarısız olunması durumunda öğrencinin talebi, danışmanın onayı,
ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın kabulü ile takip eden yarıyılın ilk iki haf-
tası içinde bu dersin yerine yeni bir ders alınabilir.

(9) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu başka bir enstitü veya programdan almış olduğu li-
sansüstü derslerden yüksek lisans için en az 70, doktora için en az 75 notla başardığı dersler,
ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve EYK’nın onayı ile yüksek lisans ve doktora için geçerli
derslerden sayılabilir. Saydırılacak derslerin kredisi zorunlu derslerin yüzde ellisini geçemez.

(10) Önceden özel öğrenci olarak ders alanlar ilgili ana bilim/ana sanat dalının lisans-
üstü programına kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında, öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana
sanat dalının önerisi ve EYK’nın kararı ile aldıkları derslerden muaf sayılabilirler. Bu dersler-
den muaf sayılabilmesi için öğrencinin ilgili dersleri, son iki yıl içerisinde almış ve başarmış
olması gerekir. Başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde alınmış dersler için de aynı hü-
kümler uygulanır.

(11) Tez ve sanatta yeterlik danışmanı tarafından danışmanlığını yaptığı tez öğrencileri
için uzmanlık alan dersi adıyla bir ders açılır. Uzmanlık alan dersi, tez danışmanının EYK ta-
rafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar, yıllık izin süreleri hariç yarıyıl ve yaz tatilleri
de dâhil olmak üzere EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar kesintisiz
devam eder. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir yük-
sek lisans ve bir doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz.

(12) Sınavlar, yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı ya-
pılabilir. Enstitülerdeki sınavlarda tam not 100’dür. Ders başarı notunun yüksek lisansta en az
70, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 75 olması gerekir.

(13) Sınav sonuçları, en geç yarıyıl sonu sınav döneminin son gününü izleyen iki hafta
içinde ilgili öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilir, toplu sınav sonuçları ana
bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir. Öğrenciler lisansüstü derslerde alınan
notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
yaparlar. İtirazla ilgili işlemler enstitü müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

(14) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarının Amaç ve Kapsamı ve

Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarının amaç ve kapsamı
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
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(2) YÖK kararı üzerine, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 19 – (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 programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasıyla birlikte, bir adet kredili veya kredisiz bilimsel
araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir dersten oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dahil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır. Seminer dersi iki saat olup her bir öğretim üyesi için tek bir yarıyılda açı-
labilir. Seminer dersinin teorik veya uygulama olmasına derslerin içeriklerini de dikkate alarak
ilgili EYK karar verir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en
fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı şeklinde de yürü-
tülebilir.

Süre
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt yaptırdığı 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 seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler,
en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim/ana sanat dalı

başkanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile
kesinleşir.

(2) Bir öğrencinin tez danışmanı, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı talebi ve ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine EYK kararıyla değiştirilebilir.

(3) Tez danışmanı olarak atanabilmek için öğretim üyesinin en az iki yarıyıl boyunca
bir lisans programında ders vermiş olması, doktora veya doçentliğinin ilgili alanda olması
gerekir. İlgili programlarda belirtilen niteliklere sahip yeterli öğretim üyesi bulunmaması
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durumunda yakın alanlardan danışman atanabilir. Disiplinler arası programlarda ise, danış-
manlar o alan ile doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri
arasından atanır.

(4) Üniversite içerisinde bu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri ara-
sından, ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında
görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği
için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan ya-
rarlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar ar-
tırılmasına, EYK karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Üniversite veya üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-
rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda,
üç aydan sonra ders ücreti ödenmez ve altı aydan sonra öğretim üyesinin danışmanlığı sonra
erer.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

içeren tezini, Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezin istenen sayıda nüshası kadarını tez danışmanına teslim eder. Danış-
man, tezin yazım kurallarına uygunluğu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/ana sanat dalı program başkanlığı aracılığıyla,
ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine iletir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve EYK 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 oluş-
ması 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 açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) 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.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli şartları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek
lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, öğrencinin talebi halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana
sanat dalı dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi ana
sanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygu-
lamalı 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 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 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Dönem projesinin, yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi
de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulan-
masına karar verilmesi halinde EYK, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ile öğrencinin
yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek
üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan
sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin
sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna
karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte aynı jüri
tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınav tutanağı ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığınca üç gün içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.
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(6) Yeterlik sınavı uygulanmadığı durumda, danışmanın dönem projesine ilişkin başarılı
veya başarısız olarak değerlendirdiği görüşünü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı ilgili ensti-
tüye bildirir.

(7) Tezsiz yüksek lisans eğitimi, birinci ve ikinci öğretim lisansüstü programı olarak
yürütülebilir.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-
lıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırdığı 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 Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun
önerisi ve EYK’nın kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülme-
sinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görev-
lisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 27 – (1) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim ücretleri,
her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen
öğrenim ücretinin ödeme takvimi ve kaç taksitte alınacağı EYK’nın önerisi ve Üniversite Yö-
netim Kurulunun kararıyla ilan edilir.

(2) Kesin kayıt ve kayıt yenileme için öğrencilerin her yarıyıl başında ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans öğrenim ücretini belirlenen banka hesabına yatırmaları gerekir. Kayıt ye-
nilenmeyen süre, tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresine dâhil edilir. Öğrenci
mezun olmadan önce öğrenim ücretinin tamamını ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda en fazla iki ders alınabilir. Özel öğrenciler,
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kredi/saat hesabına göre belirlenen öğrenim ücretlerini
öderler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan, yapılması
halinde yeterlik sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci, proje raporunun cilt-
lenmiş bir kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını (Proje CD’sini) projenin başarılı bulun-
duğu tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Projesi şekil yönünden uygun
bulunan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana
bilim/ana sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla
en az yedi ders, seminer, yüksek lisans programında önceden alınmamış ise bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, 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 kredilik on dört ders, seminer, bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü ana bilim/ana sanat 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.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(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 programı ikinci öğretim olarak yürütülemez.
Süre
MADDE 30 – (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 altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) 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 ilişiği kesilir.

(4) 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.

Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç

ikinci yarıyıl sonunda Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını, danışmanla öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve
tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı olarak atanabilmek için öğretim üyesinin en az dört yarıyıl boyunca
lisans veya iki yarıyıl boyunca bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, doktora
veya doçentliğinin ilgili alanda olması, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yö-
netmiş olması gerekir. İlgili programlarda belirtilen niteliklere sahip yeterli öğretim üyesi bu-
lunmaması durumunda yakın alanlardan danışman atanabilir.
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(3) Üniversite içinde bu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, ana
bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri ara-
sından, ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12’dir. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendiri-
lenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa
kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri
dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar artırılmasına, EYK
karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak da-
nışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(5) Üniversite veya üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyele-
rinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(6) Danışman öğretim üyelerinin uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda,
üç aydan sonra ders ücreti ödenmez ve altı aydan sonra öğretim üyesinin danışmanlığı sona
erer.

Yeterlik sınavı
MADDE 32 – (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. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu
bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Aynı yıl içerisinde, ayrı dönem-
lerde olmak koşuluyla, bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. İkinci sınavda da ba-
şarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrenci, derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Ancak
tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans
diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına gir-
mek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı bilim dallarındaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlilik sınavı toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uz-
manların katılımına açıktır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az
75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
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(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile bilimsel araştırma teknikleri

ve yayın etiği dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, danışmanın onayı, ilgili ana bilim/ana

sanat dalı kurulu önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bi-

lim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

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

ka ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danış-

manının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

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

bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 34 – (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 ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca işlemin

bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

devam etmek isteyen 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 iki kez toplanır. İki toplantı arasında

altı aylık süre gözetilir. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı

bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-

pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-

rısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları içeren tezini,

Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü

olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile bir-

likte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezi savunulabilir oldu-

ğuna ilişkin görüşü ile enstitüye gönderilmek üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.
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Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, tez önerisi kabul edildikten sonra en az

üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat 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.
Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılamaması durumunda yedek üyeler sınava davet
edilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danış-
manın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) 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.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ens-
titüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla doktora te-
zinin ciltlenmiş 10 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. EYK, öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğren-
cilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/ana sanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı, 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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
şartıyla en az yedi ders, seminer, daha önce alınmamış ise bir adet kredili veya kredisiz bilimsel
araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, bir adet kredili
veya kredisiz bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini içeren bir ders, uygulamalar ile tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat 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.

(4) Sanatta yeterlik programının yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savun-
ması gibi aşamalarında doktora programlarındaki kurallar geçerlidir.

Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt yaptırdığı 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 veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) 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 yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için ilgili alanından bir danışman ile da-
nışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
maların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
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birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez
danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetebilmek için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

(3) Danışman, alanında yeterliğe sahip öğretim üyeleri veya öğretim görevliler arasın-
dan seçilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilmesi için,
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması, en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca
tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen tez
yazım kurallarına uygun yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri
önünde sözlü veya uygulamalı olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ya 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 tezleri ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
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) Sınavın 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. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca sınavı
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız 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 edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

22 Ocak 2017 – Sayı : 29956                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer şartları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla sanatta ye-
terlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 42 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektör-
lüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.

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

(4) 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.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 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 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans prog-

ramları için altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, doktora programları
için on iki yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,
e) Enstitü (İYTE): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve Fen Bi-

limleri Enstitüsü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
ğ) İYTE Yönetim Kurulu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu,
h) MFBE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Ens-

titüsünü,
ı) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretim yardımcıla-

rını,
i) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri ünvana sahip öğretim elemanlarını,
j) ÖİDB: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
k) Program: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
l) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,
m) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,
n) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve
öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim ele-
manı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği
öğretimi,
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o) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YDYO: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulunu,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Dili, Eğitim-Öğretim Yılı ve Öğretim Türlerine İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 4 – (1) İYTE’nin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, Senato tarafından belirlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere, her biri en az

onaltı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(3) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretim

6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans
sonrası doktora programlarını kapsar.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi; örgün, ikinci ve uzaktan öğretim yoluyla ya-
pılır. Doktora öğretimi örgün öğretim yoluyla yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aday-
ların, başvurulan programın ALES puan türünden sahip olması gereken taban puanları Senato
tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanı şartının aranıp
aranmayacağı, aranması durumunda sahip olması gereken ALES taban puanı Senato tarafından
belirlenir.

(3) Adaylar, ALES puanı yerine ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
sınavların birinden Senato tarafından belirlenen bir puan ile de başvuru yapabilirler.

(4) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YDS veya ÜAK tarafından
kabul edilen bir İngilizce dil sınavından Senato tarafından belirlenen puanı almaları gerekir.

(5) Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans genel not or-
talamasının en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES puanının en az 80 veya Senato
tarafından belirlenecek daha yüksek bir puan olması şartı aranır.

(6) Lisansüstü öğretime giriş ile ilgili başvurular MFBE’ye yapılır. Adaylar, başvuru
için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Kayıt için iste-
nen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin
olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
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(7) Lisansüstü programlara, Senato tarafından belirlenen ALES puanı ile lisans ve/veya

yüksek lisans başarı düzeyi, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mü-

lakat ve EABDB tarafından istenen referans mektubu, neden lisansüstü öğrenim görmek iste-

diğini belirten kompozisyon ve benzeri bilgi ve belgeler değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

Bu değerlendirmede ALES puanının etkisi %50’dir. Diğer %50’nin dağılımını her bir EABDB

kendisi belirler. EABDB değerlendirme sonuçlarını MFBE’ye gönderir. Enstitü Yönetim Ku-

rulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar MFBE tarafından ilan edilir.

(8) Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans, doktora programlarına

kayıt olunabilmesi için lisans ve/veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir.

(9) Lisansüstü programlara kabul alan adayların, doğrudan programa kayıt yaptırabil-

meleri için, 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Tek-

noloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönet-

meliği hükümlerinde yer alan hazırlık sınıfından muaf olma şartlarından birini sağlamaları ge-

rekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) İYTE’deki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle baş-

vurmak koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, İYTE’de yürü-

tülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul

edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ve hangi derslerin

sayılacağı ayrıca belirtilir. İYTE dışındaki üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşde-

ğerliği EABDB tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim dili

İngilizce olmayan dersler saydırılamaz. Öğrencilerin öğrenimlerine hangi yarıyıldan devam

edeceği EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişler dı-

şında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

(3) İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için başvuran öğrencilerin programa

kayıt yaptırabilmeleri için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel

İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerinde yer alan hazırlık sınıfından muaf

olma şartlarından birini sağlamaları gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin doktora programına yatay geçiş yoluyla

kabul edilmeleri için, en az ikinci yarıyılı tamamlamış ve program için belirlenmiş başarı öl-

çütlerini sağlamış olmaları gerekir. Bu ölçütler; her dönem için ortalama kredili üç ders yü-

kümlülüğünü sağlamak, lisans mezuniyet not ortalaması ve yüksek lisans genel not ortalaması

en az 3.00 olmak koşullarını içermek üzere EABDB tarafından belirlenir.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli gö-

rülen, ancak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce

Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerinde yer alan muafiyet şartlarından birini sağla-

yamadığı için İngilizce seviye belirleme sınavına girmek zorunda olan öğrencilerden bu sınavda

başarısız olan veya bu sınava girmeyenler hakkında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı

Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bilimsel hazırlık programı, kabul edilen öğrencilerin başvurdukları

programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğ-
renciler, EABDB tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri
lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek azami süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğ-
retimi bu süreye dahil edilmez. Programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belir-
tilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Azami süre sonuna kadar
bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise, lisans ve/veya
yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, il-
gili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel
hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABDB’nin öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı olmak için; yüksek lisans programına kabul
edilen öğrencilerin, bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ve programı
en az 2.00 genel not ortalaması ile, doktora programına kabul edilen öğrencilerin ise, bilimsel
hazırlık programı derslerinin tümünü en az DC notu ve programı en az 2.50 genel not ortalaması
ile tamamlamaları gerekir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Belgelendirilmiş mazereti olan veya yurtdışında ikamet eden aday-

ların lisansüstü programlara kabulleri uzaktan erişim teknolojileri kullanılarak sanal ortamda
veya sadece başvuru belgelerine dayalı olarak yapılabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili EABDB’nin olumlu görüşü üzerine Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyıl başlamadan önce, başvuru süresi içerisinde dilekçe ve lisans veya yüksek
lisans diploması ile MFBE’ye başvurmaları gerekir.

(3) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin, derslere kayıt yaptırabilmeleri için İYTE
Yönetim Kurulunca her yarıyıl başında kredili dersler için kredi başına, kredisiz dersler için
ise ders saati başına belirlenen ders ücretini ödemeleri gerekir.

(5) Özel statüdeki öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o
dersler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.

(6) Özel öğrencilere derse devam, sınav ve değerlendirme, disiplin ve diğer hususlarda
bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirmeleri

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam zorunluluğu
teorik derslerde %70, tasarım, laboratuvar, atölye ve uygulamalarda %80'dir.
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Lisansüstü derslerin kredi değerleri
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı

ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi
derslerin kredisiz olacağı, EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla be-
lirlenir.

Ders sınavları, değerlendirme ve başarı
MADDE 15 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, bir

de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Dersten
başarısız olan öğrencilere, yarıyıl sonu sınavı yerine sayılmak üzere devam koşulunu sağlamış
olmaları şartıyla bütünleme sınavı verilmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, EABDB tarafından belirlenen ve du-
yurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(3) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders başarı notu, ara sınavlar, yarıyıl içi ödev ve
proje çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirilmesi ile
derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Bütünleme sına-
vına giren öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında, bütünleme sınav notları, yarıyıl sonu
sınav notlarının yerine geçer.

(4) EABDB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava gire-
meyen öğrenciye sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az üç iş günü önceden ilan edilerek
mazeret sınavı verilir. Herhangi bir gerekçeyle mazeret sınavına girmeyen öğrenciye ikinci
mazeret sınavı verilmez.

(5) EABD’lerde yapılacak tez çalışması, uzmanlık alanı, seminer, tasarım, laboratuvar
ve atölye derslerinde yarıyıl sonu sınavı yapılmaz, başarı notu yarıyıl içi notudur. Hangi ders-
lerin bu şekilde değerlendirileceği EABDB’nin önerisi ile Enstitü Kurulunca belirlenir.

(6) Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl notu olarak yüksek
lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB alması gerekir.

(7) Seminer, tez çalışması, tezsiz yüksek lisans programlarındaki dönem projesi dersi
ve uzmanlık alanı dersleri kredisiz olup, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerinde belir-
tilen, başarılı (S), başarısız (U) veya gelişmekte olan (P) notları ile değerlendirilir. Tez çalışması
dersinden arka arkaya iki kere veya aralıklı olarak üç kere U notu alan öğrencilerin programla
ilişiği kesilir.

Ders notları
MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
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(2) Ayrıca I (Eksik), P (Gelişmekte Olan), S (Yeterli), U (Yetersiz), EX (Muaf) ve NI
(Not Ortalamasına Katılmayan) notları ortalamaya katılmayan notlar olup, bunlara ilişkin esas-
lar aşağıda belirtilmiştir:

a) I notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle sınav, proje, rapor ve benzeri derslerin
gereklerini yarıyıl içerisinde tamamlayamamış olan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olu-
nur. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların öğrenci bilgi sistemine giri-
şinin son gününden itibaren üç iş günü içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zo-
rundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden FF notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık
veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla bir sonraki kayıt yarıyılının başlangıcından en az üç iş günü öncesine kadar uzatıla-
bilir.

b) P notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
tez savunma sınavında başarılı olması durumunda ÖİDB tarafından P notu S notu ile değişti-
rilir.

c) S notu, tez savunma sınavında başarılı olan öğrencilere ve kredisiz olarak alınan
dersler için başarılı olma durumunda verilir.

ç) U notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen ve zamanında tamamlayamayan
öğrencilere verilir. U notu, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler için başarısız olma durumunda
verilir.

d) EX notu, İYTE dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin
daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için
ve ilgili EABDB’ce muaf olunan dersler için verilir.

e) NI notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımla-
mak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin
not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya prog-
ramlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

(3) NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala-
rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca
takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

Notlarda maddi hata
MADDE 17 – (1) Açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi ha-

tanın yapılmış olması halinde, öğrenci EABDB’ye başvurur. Öğrencinin düzeltme istemi,
EABDB’nin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınav-
larından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlan-
gıcından en az beş iş günü öncesinde sonuçlandırılmış olması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri
ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün
derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edi-
len ortalama, virgülden sonraki iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu, EABDB’ce belirlenen ve MFBE tarafından kabul edilen derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan NI haricindeki en
son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
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Ders saydırma veya başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma
MADDE 19 – (1) Son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, özel öğrencilik sta-

tüsünde İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı
fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders, EABDB’nin uygun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(2) Son üç akademik yıl içerisinde olmak koşuluyla, daha önce devam edilen ancak
herhangi bir nedenle ilişik kesilen programlardan veya daha önce tamamlanan programlarda
not ortalamasına dahil edilmeden İngilizce eğitim dilinde alınan derslerden bu Yönetmeliğin
15 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen başarı koşulunun sağlandığı en fazla iki ders
EABDB’nin uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü eğitime sayılabilir.

(3) Karşılıklı protokoller ve öğrenci değişim programları çerçevesinde alınan dersler
dışında EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, kayıtlı olunan programların
ders yüküne sayılmak üzere yurt içi/yurt dışı eğitim kurumlarından dersler alınabilir. Alınacak
bu derslerin toplam sayısı, yüksek lisans programına veya yüksek lisans derecesi ile doktora
programına devam eden öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile doktora programına de-
vam eden öğrenciler için ise en fazla dörttür. Yurt içinde başka bir eğitim kurumundan alınmak
istenen dersin/derslerin toplam ders yüküne ve krediye sayılabilmesi için, dersin/derslerin İngilizce
eğitim dilinde verilmesi gerekir.

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen nedenlerle alınan ders-
lerin toplamı programı tamamlamak için alınması gereken toplam ders sayısının %50’sini ge-
çemez.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açılan ilk yarıyılda tekrar al-

mak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli dersler yerine EABDB tarafından eşdeğer kabul edilen
başka seçmeli dersler de alınabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Ancak, tekrarlanacak veya eşdeğer olarak alınacak
derslerle ilgili olarak EABDB tarafından ÖİDB’ye bilgi verilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

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

rütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, geçilecek olan programın

asgari kabul şartlarını sağladığı takdirde öğrencinin başvurusu, EABDB’nin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

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

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

Tezli yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu

ile en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın ta-
mamlanabilmesi için gerekli en az öğrenci iş yükü toplam 120 AKTS’dir.
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(2) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla
tamamlanması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört, azami tamamlama
süresi ise altı yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine
getiren öğrenciler daha kısa sürede de programı tamamlayabilirler.

(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan ve alması gereken tüm dersleri ba-
şarıyla ve en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlayamayan, toplamış olması gereken kredi
miktarını toplayamayan veya azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan ya da tez
savunmasına girmeyen öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

(5) Öğrenciler alacakları derslerin en çok iki tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış
olmaları koşuluyla lisans derslerinden seçebilirler. Bu dersler, öğrencilerin yüksek lisans ders
yüklerine ve kredilerine sayılır.

Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Öğrencilere tez danışmanı, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı;
a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,
b) En az iki yarıyıl boyunca bir lisans veya lisansüstü programda ders vermiş olan,
c) Doktorası veya doçentliği tezli yüksek lisans programı ile aynı alandan olan veya

tezli yüksek lisans programını yürüten bölümün kadrosunda yer alan
öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az
doktora derecesine sahip olması ve bir yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi
olması gerekir. Disiplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır.
Bu danışmanların farklı alanlarda çalışmaları ve yukarıda belirtilen c şartı dışındaki birinci ve
ikinci tez danışmanı olma şartlarını sağlamaları gerekir.

(2) Öğrencilerin alacakları derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanları ta-
rafından, tez danışmanları atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
çalışmasına ve açılması durumunda kendi tez danışmanının uzmanlık alanı dersine kayıt yap-
tırmak zorundadır.

(4) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi

ve ders sayısını tamamlayan, aldığı tüm derslerde ve seminer dersinde başarılı, genel not orta-
laması en az 3.00 olan öğrenciler, tez savunma sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABDB tarafından MFBE’ye önerilir ve Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla onaylanır. Tez jürisi önerilirken, sunulacak tezin jürideki asil ve yedek
üye sayısı kadar kopyası da elektronik bir kopya ve danışmanın tezin Senato tarafından belir-
lenen yazım kurallarına uygunluğuna ve savunulabilir olduğuna dair yazılı görüşü ile beraber
danışman tarafından EABDB aracılığıyla MFBE’ye teslim edilir. Tez savunma jürisi, biri öğ-
rencinin tez danışmanı ve en az biri İYTE dışından olmak üzere üç veya beş asil ve yine en az
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biri İYTE dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Sadece yükseköğretim kurumlarında
görevli olan öğretim üyeleri jüri üyesi olabilir. Jüride salt çoğunluğu, öğrencinin danışmanları
dışında kalan üyeler oluşturur. İkinci tez danışmanının jüri üyesi olduğu durumda jüri beş öğ-
retim üyesinden oluşur.

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine MFBE tarafından söz konusu tez için alınan intihal
yazılımı raporu ile birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez,
intihali tespit eden jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yö-
netim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, MFBE tarafından gönderilen tezin ve ilgili intihal raporunun kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinle-
yicilere açıktır. Sınav sonucu ile ilgili karar öğrenciye, dinleyicilere kapalı olarak bildirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde
MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciler, azami sürelerini aşmayacak şekilde
en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezlerini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sınavı için tezin MFBE’ye teslimi ve jüri üyelerine dağıtımında bu maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Öğrenciler;
a) Azami süre sonunda tez sınavına girmemeleri,
b) Tez sınavında tez hakkında düzeltme kararı verilmesine rağmen azami süresini aş-

mayacak şekilde düzeltme süresi sonunda tez sınavına girmemeleri veya girip başarısız bulun-
maları,

c) Tez sınavında jürinin tezi reddetmesi
durumunda yüksek lisans programında başarısız olmuş kabul edilir ve programla ili-

şikleri kesilir.
(9) Tezleri savunma sınavında reddedilen öğrenciler talepte bulunmaları halinde,

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, YÖK tarafından onaylanmış ilgili tezsiz
yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans diploması alabilirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde MFBE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğ-
rencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu süre, azami süreden ayrı değerlendirilir ve
ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uzatılabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrencinin azami süresi dolmuş ise diploması verilmez ve programla
ilişiği kesilir. Azami süresi dolmamış olan öğrenci gereken koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
programla ilişiği kesilir.

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

(3) Mezuniyet tarihi öğrencinin tez savunma sınavına girip başarılı olduğu tarihtir.
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Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre, ders yükü ve başarı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-
şulu ile en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kre-
disiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı ya-
rıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zo-
rundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli
en az öğrenci iş yükü toplam 90 AKTS’dir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başa-
rıyla tamamlanması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır.
(4) Tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-

rencilerin programla ilişiği kesilir.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı tarafından,
danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABDB tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel
not ortalaması en az 3.00 olan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, İYTE’nin teklifi üzerine YÖK ta-
rafından belirlenir.

Doktora programında süre, ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğren-
ciler için ise, toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, bir seminer
dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programının tamamla-
nabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en
az 240, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS’dir.

(2) Doktora programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile başarıyla tamam-
lanması gerekir.

(3) Doktora programını normal tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için sekiz, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl, azami süre ise yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on dört yarı-
yıldır.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır.

(5) Azami ders alma süresi içerisinde kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli
olan toplam kredi ve ders sayısını tamamlayamayan, kredili derslerinde başarılı olamayan ya
da genel not ortalaması 3.00’ten az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve programla ilişikleri
kesilir.

(6) Tez çalışmasını azami süresi içerisinde tamamlayamayıp tez savunma sınavına gir-
meyen veya tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(7) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(8) Öğrencinin doktora kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortalamasına

katılmaz, ancak NI olarak not çizelgelerinde belirtilir.
Doktora programında danışman atanması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı ve danışmanı ile
beraber yürüteceği tezin adı ile konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB’nin
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Doktora tez danışmanları;

a) İYTE kadrosunda görev yapmakta olan,
b) En az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans veya doktora

programında ders vermiş olan,
c) Doktorası veya doçentliği doktora programı ile aynı alandan olan veya doktora prog-

ramını yürüten bölümün kadrosunda yer alan,
ç) Başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan
öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı

gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora dere-
cesine sahip olması ve yükseköğretim kurumunda görevli ise öğretim üyesi olması gerekir. Di-
siplinlerarası programlarda ise, biri asıl olmak üzere iki tez danışmanı atanır. Bu danışmanların
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farklı alanlarda çalışıyor olmaları ve yukarıda belirtilen c şartı dışındaki tez danışmanı olma
şartlarını sağlamaları gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanması ve değiştirilmesi
konusunda Enstitü Kurulu ek koşullar belirleyebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez da-
nışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavları, yılda iki kez akademik takvimde duyurulan tarihlerde

yapılır.
(3) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya

olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının tümü
İngilizce olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrenciler dilekçe ile EABDB’ye başvurur. Yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi
ile kabul edilen doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik
sınavına alınır. Bu süreler içerisinde doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin programla
ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan, üç yıl süreyle görev yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-
gulamak ve değerlendirmek amacıyla her öğrenci için biri öğrencinin tez danışmanı olmak
üzere beş öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi kurar. Danışmanın sınav değerlendirmesine
katılmaması hususunda EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın sınav değerlendirmesine katılmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Sınav jürileri öğrencinin danışmanına ek olarak en az ikisi İYTE dışındaki bir yükseköğ-
retim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenciler yeterlik
sınavından da başarısız kabul edilir. Sözlü sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav jürisi
öğrencinin yazılı ve alınmışsa sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrenci-
nin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik sınavına giren
her öğrenci için başarılı veya başarısız olduğunu belirtir karar, EABDB tarafından en geç üç
gün içinde MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında ilk hakkını kullanan ve başarısız olan öğrenciler, takip
eden yarıyıl içinde yapılacak olan ikinci yeterlik sınavı haklarını kullanırlar. Bu öğrenciler ilk
haklarında yazılı sınavdan başarılı olmuşlarsa ikinci haklarında yazılı sınava tekrar alınmazlar.

(8) Doktora yeterlik sınavında ikinci haklarını kullanmaları gereken yarıyılda sınava
girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerden, ders yü-
künü tamamlamış olsalar bile aldıkları derslere ek olarak en çok iki ders almalarını isteyebilir.
Bu dersler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla NI statüsünde alı-
nabilir. Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilmeleri için bu derslerden başarılı olmaları
gerekir.
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(10) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan lisans derecesi ile programa kabul edil-
miş öğrencilerin, bir yüksek lisans programına geçiş yapmak istemeleri halinde, en az yedi
derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili EABDB’nin
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Disiplinlerarası doktora programlarındaki
öğrencilerin tez izleme komitesinde tez danışmanının kadrosunun bulunduğu bölümden en
fazla iki öğretim üyesi yer alabilir.

(3) Öğrencinin ikinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse
komite toplantılarına katılabilir ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABDB’nin öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç
altı ay içinde yapacakları araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunurlar. Öğrenciler, tez önerisi ile ilgili yazılı
bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtırlar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencilerin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisini izleyen üç
gün içinde MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda yeniden yapılacak savunmada tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından salt çoğun-
lukla kabul veya reddedilir. Bu karar EABDB tarafından üç gün içerisinde MFBE’ye ve
ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciler için yeni bir tez konusu ve/veya danışmanı atan-
ması EABDB tarafından önerilebilir. Danışman değişikliği yapılması durumda, öğrenciye
EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla yeni bir tez izleme komitesi atanır.
Tez önerisinde başarısız olan öğrencilerden programa aynı danışmanla devam etmek isteyenler
üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenciler ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır.

(4) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen azami sürelerin sonunda ge-
çerli bir mazereti olmaksızın tez önerilerinde bulunmayan öğrenciler tez izleme komitesi tara-
fından başarısız sayılırlar.

(5) Tez önerisinde iki kez başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirlenir. Öğrencinin tez
çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Zamanında gerçekleştirilmeyen tez izlemeleri için öğrenci başarısız kabul edilir ve
bu sonuç EABDB tarafından üç gün içerisinde MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.
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(8) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme toplantılarını gerçekleştirme-

yen veya başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Tez önerisi savunmaları ve tez izleme toplantıları yüz yüze veya uzaktan erişim tek-

nolojileri desteği ile sanal ortamda yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Kayıtlı oldukları program için sağlanması gerekli olan toplam kredi

ve ders sayısını tamamlayan, tüm derslerinde başarılı, genel not ortalaması en az 3.00 olan,

doktora yeterlik, tez önerisi sınavı ve en az üç kez tez izleme değerlendirmesinde başarılı olan

öğrenciler tez sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından

belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

(3) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci tez sınavına girmek için EABDB’ye

başvurur. Doktora tez jürisi ilgili EABDB tarafından MFBE’ye önerilir ve Enstitü Yönetim

Kurulu kararıyla atanır. Tez jürisi önerilirken, sunulacak olan tezin jürideki asil ve yedek üye

sayısı kadar kopyasının, CD’ye kayıtlı elektronik bir kopyasının ve danışmanın tezin savunu-

labilir olduğuna dair yazılı görüşünün danışman tarafından EABDB aracılığıyla MFBE’ye tes-

lim edilmesi gerekir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve

en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek

üye bulunur. Sınavı yapan jüride İYTE dışından en az iki jüri üyesinin bulunması zorunludur.

(4) Tezin kopyaları jüri üyelerine MFBE tarafından söz konusu tez için alınan intihal

yazılımı raporu ile birlikte iletilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez,

intihali tespit eden jüri üyesi tarafından gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yö-

netim Kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak

öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını

izleyen üç gün içinde MFBE’ye ve ÖİDB’ye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, azami süresini geçirmemek kaydıyla

en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sı-

navı için tezin MFBE’ye teslimi ve jüri üyelerine dağıtımında bu maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen esaslar uygulanır.

(8) Düzeltme sonrası tez savunma sınavına gereken süre içinde girmeyen, tez savunma

sınavında başarılı olamayan veya azami süre içerisinde tezini başarıyla savunamayan öğrenci-

lerin programla ilişikleri kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezleri savunma sınavında

reddedilen öğrencilere talepte bulunmaları halinde, EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile YÖK tarafından onaylanmış bir tezsiz yüksek lisans programının ders kredi

yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını, danışmanının ilgili tezin Senato
tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygunluğunu belirtir yazılı beyanı ile birlikte tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde MFBE’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bu süre, azami süreden ayrı de-
ğerlendirilir ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla bir ay daha uza-
tılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci;

a) Azami süresi dolmamış ise koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği ke-
silir.

b) Azami süresi dolmuş ise diplomasını alamaz ve programla ilişiği kesilir.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABDB’deki programın

onaylanmış adı bulunur.
(3) Mezuniyet tarihi öğrencinin tez savunma sınavına girip başarılı olduğu tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 39 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler
arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında hısım veya akrabalık
ilişkisi bulunamaz. Ayrıca jüri/komite üyeleri arasında danışmanlık ilişkisi olanların sayısı salt
çoğunluğu oluşturamaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/8/1998 tarihli ve
23443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul
İşleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren, belirlenmiş süreler ise 2016-2017 Güz yarıyılın-
dan itibaren başlar.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte veya öncesinde kayıtlı
olan lisansüstü öğrencilerin 2016-2017 Güz yarıyılı öncesindeki tez dersi, doktora yeterlik, tez
önerisi savunması veya tez izlemelerindeki başarısızlıkları değerlendirmeye alınmaz.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organla-
rının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (PAUSEM): Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun bütün kesimlerinin sürekli eğitim sürecinde

yer alması için ihtiyaç duyulan her türlü eğitim programları, kurs ile sertifika programlarını
düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbir-
liğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin örgün ve akademik eğitim programları dışında halkın eğitime ihtiyaç

duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye yönelik alanlarda eğitim programlarını düzen-
lemek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,
c) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alan-

larda eğitim programları düzenlemek,
ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede işyeri hekimliği, iş güvenliği uzman-

lığı, diğer sağlık personeli ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime
katılanlara belge vermek,
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d) Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kursiyer ve eğiticinin eş zamanlı veya eş
zamanlı olmayan karşılıklı etkileşimine dayalı kurs veya eğitim programları düzenlemek,

e) Üniversiteye ve üçüncü kişilere ait her türlü sınav ve soru hizmetlerini yürütmek,
f) Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak her türlü danışmanlık

hizmeti vermek,
g) Sürekli eğitim kapsamında Rektör tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca

kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan
daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdürün yerine
Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak,

toplantıya başkanlık etmek,
c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,
d) Koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu

bilgilendirmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,
f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
g) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlerini yapmak

veya yaptırmak,
ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,
h) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim ele-

manları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona er-
diğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmek ve Müdürün gö-

revlerini üstlenerek Merkezi temsil etmek,
b) Müdürün katılmadığı Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık

etmek,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda düzenlenecek ve yürütülecek tüm faaliyetlerin yü-

rütülmesinde Müdürle birlikte çalışmak, yardımcı olmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından birisi ve Üniver-

sitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından gö-
revlendirilen üç üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan
ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamam-
lamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az
bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili ko-
nularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek,
b) Sunulan raporu değerlendirmek,
c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projeleri ile program ve faaliyetleri karara

bağlamak,
d) Kurul tarafından alınan kararları denetlemek, takibini yapmak,
e) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Danışma Kurulu, Müdür ve Üni-
versite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen Rektör tarafından görevlendi-
rilen dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Toplantılarda Merkez çalışmalarını değerlendirir, öneriler geliştirir ve bir sonraki

çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 12/1/2001 tarihli ve 24285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2009/155 

EK KARAR NO : 2016/298 

DAVACI : K.H 

KATILAN : MAKBULE TÜRKAN ERKAN, Halil ve Hatice kızı, 12/01/1945 

ĠSTANBUL doğumlu, ĠSTANBUL, ġĠġLĠ, Esentepe mah/köy 

nüfusunda kayıtlı. Hüseyin Ayanoğlu Sok. Erguvan Apt. No: 5/21 

Kazasker Kadıköy/ĠSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 

37603657478 

SANIK : MEHMET ZAFER ER, Hakkı ve Naciye oğlu, 01/01/1952 

ÇARġAMBA doğumlu, SAMSUN, ÇARġAMBA, Karabahçe 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġirinevler Mah. Mehmet Akif Cad. 2. Sk. 

No: 39/17 Bahçelievler / ĠSTANBUL adresinde oturur. Evli, 3 çocuklu, 

Ģu anda çalıĢmaz, TC vatandaĢı. TC Kimlik No: 23570528934 

SUÇ : Dolandırıcılık 

SUÇ TARĠHĠ : 15/03/2007 

Katılan Makbule Türkan Erkan ve sanık Mehmet Zafer Er hakkında mahkememizde 

yapılan açık duruĢma sonunda; 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanık Mehmet Zafer Er hakkında, dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı Yasanın 157/1, 62, 

52/2, 51, 51/3, 51/7 maddeleri gereğince 1 yıl 3 ay hapis (Tecilli) ve 2000 TL adli para cezasına 

hükmedilmesine karar verilmiĢ olmakla, 

Gıyabi karar ve sanığın temyiz gerekçesi tüm aramalara rağmen katılan Makbule Türkan 

Erkan'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren katılan veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 

temyiz edebilecekleri hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde katılan veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın ve 

sanığın temyiz talebinin katılana tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan 

alınacağı tebliğ yerine geçerli olmak üzere Ġlan olunur. 11308 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SONDAJ KUYULARINDAKĠ DALGIÇ POMPALARIN SU DEPOLARI ĠLE 

SENKRONĠZASYONU VE PC PANEL’E TAġINMASI 

 HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/19866 

1 - Ġdarenin   

a) Adresi : Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü Emet/ KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 274 461 3400/6174 - 0 274 461 3403 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu malın niteliği, 

      türü ve miktarı : 1 Adet Sondaj Kuyularındaki Dalgıç Pompaların Su 

Depoları ile Senkronizasyonu ve PC Panele TaĢınması 

Hizmet Alımı 

3 - Ġhalenin/Yeterlik 

     Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 08.02.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġstekliler; 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre, tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

4.1.7. Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.9. Mali Durum Belgesini, 

Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.1.10. ĠĢ Deneyim Belgesini, 

Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.1.10.1. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler,  

Bu Madde BoĢ BırakılmıĢtır. 

4.1.11. Söz konusu iĢte kullanılacak olan debimetre için fiyat teklifinde bulunacak olan 

isteklilerin, Türkiye sınırları içerisinde teknik servis hizmeti sunabiliyor olması zorunlu olup; 

Ġstekliler, Türkiye sınırları içerisinde yetkili servis ağı yapılanmasına ait belgeyi teklif zarfına 

koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 

(Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve 

Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karĢılığı temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor ĠĢletme 

Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet ġubesi nezdindeki (IBAN NO: TR55 0001 

0002 8237 7122 4555 25) nolu Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura 

düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası 

ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin 

yatırıldığına iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarda yer alan faks 

numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale 

dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik 

olmasından dolayı TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 08/02/2017 ÇarĢamba günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor ĠĢletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp 

TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 597/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Gökçeada Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzulimanı Mahallesi Benzinlik Mevki 385 ada 8 nolu 

parselde bulunan 3.777,36 m2’lik arsa; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 37.maddesi gereğince 

kapalı teklif arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale 08.02.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda; 

toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - ġatıĢın muhammen bedeli 2.215.000,00 TL (ikimilyonikiyüzonbeĢbintürklirası) olup 

geçici teminatı 66.450.00 TL (altmıĢaltıbindörtyüzellitürklirası)’dır. Ġhale bedeli üzerinden ayrıca 

%6 oranında kesin teminat alınır. 

4 - Muhammen Bedelin %3’ü kadar geçici teminat alınır. Ġhale dosya bedeli 100,00 TL dir. 

5 - Ġstekliler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri 

vermek zorundadır. 

6 - Ġhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler; 

Ġstenen belgeler  

- Nüfuz Cüzdan fotokopisi 

- Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

- Türkiye de tebligat için adres göstermek, 

- Geçici teminatı yatırmıĢ olmak, 

- Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

- Ġhale dosya bedelini yatırmıĢ olmak, 

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kiĢilerde, yukarıdaki Ģartlardan ayrı olarak, idare merkezinin 

bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya 

benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirküleri ve Ģirketin son yönetim 

durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve ticari ikametgah belgesi 

- Dernek ve Vakıfların ihaleye katılması halinde ihaleye katılmaya iliĢkin alınmıĢ olan 

yürütme kurulu kararı ile kararda dernek ya da vakıf adına katılacak olan kiĢinin 

yetkilendirildiğine iliĢkin yazı ve dernek ya da vakfın kayıtlı olduğu masadan kaydının olduğuna 

iliĢkin alınmıĢ belgenin sunulması Ģartı aranır. 

7 - Ġhale Ģartnamesi satılacak yerin çaplı krokisi ve imar durumu mesai saatleri içinde 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

8 - Ġhaleye girebilmek isteyenler ihale saatine kadar Ģartnamede belirtilen Ģekilde teklifte 

bulunmak zorunludur. 

9 - 03.07.2008 tarih ve 5782 Sayılı Kanunun ikinci maddesiyle değiĢik 22.12.1934 tarih 

ve 2644 Sayılı Kanunun 36. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel 

kiĢiler ihaleye giremezler. 

10 - Ġhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale kesin 

teminatını, kesin teminatın yatırılmasını takip eden 15 gün içinde de ihale bedelinin 50’ini peĢin, 

bu ödemeyi takip eden 3. Ayın son günü %22’sini, bu ödemeyi takip eden 3. Ayın sonunda 

%22’sini 2 eĢit taksitte ödeyecektir. % 50’lik ödemenin yapıldığı gün sözleĢme imzalanır ve geri 

kalan % 44’lük ödeme için süresiz banka teminat mektubu alınır. 

Tapu devir iĢlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir iĢlemlerine ait 

tüm masraflar alıcıya aittir. 

Ġlan olunur. 460/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd.    

No. 111   45500 Soma/MANĠSA 

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 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K. No Dosya No Ġhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 

1 Kalem Ekskavatör Güç Kablosu 

(3X35+3X25/3 MM 3000 MT) 

Alımı  

28317 2017-0070 13.02.2017-14.00 120 Gün 

2- 

3 Kalem Marion 191 M Yedeği 

Alımı (Seyyar Kablo TaĢıma 

Aparatı/Kablo Kublörü/Kızaklı 

Bağlantı Kutusu) 

28319 2017-0071 13.02.2017-15.00 90 Gün 

3- 
5 Kalem Fıçılı Madeni Yağ ve 

Antifriz Alımı 
28320 2017-0072 13.02.2017-16.00 30 Gün 

4- 87 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 28321 2017-0073 14.02.2017-14.00 90 Gün 

5- 1 Kalem LPG Dökme Gaz Alımı 28324 2017-0074 14.02.2017-15.00 365 Gün 

6- 7 Kalem Teknik Gazlar Alımı 28328 2017-0075 14.02.2017-16.00 365 Gün 
 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 540/1-1 
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KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu:  

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesine ait, Ġlimiz Altınordu Ġlçesi ġarkiye Mahallesi, 

168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 10823,59 m² yüzölçümlü taĢınmazın üzerinde bulunan; 687,00 m² 

yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından Ġdarenin uygun göreceği Ģekilde restoran olarak 

tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, bu restorantın her iki tarafında bulunan, ekli vaziyet 

planında gösterilen toplam 955 m² (370 m² + 585 m²) yüzölçümlü açık alanlar ve kiraya verilecek 

bu yerler ile bağlantılı olarak kullanılacak 153 araçlık otoparkın turistik tesis olarak iĢletmeciliği; 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile 

kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı : 

2.1. Ġdarenin Adı  : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 

Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 03/02/2017 Cuma günü Saat:14:00 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:  

Ġhale konusu kiraya verilecek taĢınmazların turistik tesis olarak iĢletmeciliğinin yıllık 

muhammen kira bedeli, K.D.V. hariç 540.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. 

hariç 13.500.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 25 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan 

405.000,00 TL'dir. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden, ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

A) Gerçek KiĢiler: 1.Yasal YerleĢim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için 

Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi, 4. Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi 5. 

ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. 2886 

Sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 7. Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı 

olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden sadece biri. 8. Ortak katılım 

olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ģekli ve 

içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 7- 8- 

9- 11- 14- 15- 16- 17- 18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 9. Vekâleten katılması halinde 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza 

örneği. 10. Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 11. Ordu BüyükĢehir 

Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 12. ĠĢtirakçinin en az 

3 yıl süre ile Restoran iĢletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluĢlardan ihalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmıĢ belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. 13. ĠĢtirakçinin turistik 

tesis iĢletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıĢ Turizm ĠĢletme 

belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 14. Ġlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına 

dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ belge. 15. Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim 

borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ belge, 16. Ġhale konusu yerin 

görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17. Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı 

ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 18. Ġhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

19. Ġsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: 
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a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.) 

b) Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iĢ bu belgeler 

Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.) 

B) Tüzel KiĢiler: 1. ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza sirküleri. 3. Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 4. ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 

5. 2886 Sayılı D.Ġ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 6. Ortak katılım 

olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ģekli ve 

içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 

10-13-14-15-16-17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7. Vekâleten katılması halinde 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin 

yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 8. Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 

9. Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

10. Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği. 11. ĠĢtirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran iĢletmeciliği yaptığına dair 

resmi kurum ve kuruluĢlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgelerden sadece biri aslı 

veya noter tasdikli sureti. 12. ĠĢtirakçinin turistik tesis iĢletmeciliği yaptığına dair Kültür ve 

Turizm Bakanlığından alınmıĢ Turizm ĠĢletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 13. Ġlgili 

vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla 

alınmıĢ belge, 14. Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk 

ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ belge, 15. Ġhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı 

beyanı. 16. Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 17. Ġhalelere 

katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 18. Ġsteklinin Mali durum bildirisi ve 

belgeler: 

a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira 

bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük 

teyit yazılı.)  

b) Ġstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iĢ bu belgeler 

Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)  

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

Ordu BüyükĢehir Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

Emlak ve Ġstimlak ġube Müdürlüğü 
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Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 22 Ocak 2017 – Sayı : 29956 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.12.2016 tarihli toplantısında, Bursa ili nüfusuna 

kayıtlı 30.10.1988 doğumlu Nazım oğlu Samet KIZILARSLAN'ın Bulgaristan'daki ―Sofya 

Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

19.02.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4221 seri numaralı ―Endüstri Mühendisliği‖ 

alanındaki ―Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi‖nin iptal edilmesine karar verilmiĢ olup, 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluĢlara duyurulmasıyla ilgili 

iĢlemler baĢlatılmıĢtır. 

Ġlanen duyurulur. 565/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.05/63 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 30.12.2016 - 217 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 30.12.2016 - 7353 ADANA 

Osmaniye Ġli, Sumbas Ġlçesi, Köseli köyü, Evrentepesi mevkinde tespit edilen antik 

yerleĢim ve nekropol alanının 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine iliĢkin; 

Osmaniye Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.12.2016 gün ve 1933 sayılı yazısı, eki 

28.11.2016 günlü Müze uzman raporu, Kurulumuzun 26.01.2007 gün ve 2371 sayılı kararı 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, Köseli köyü, Evrentepesi mevkinde tespit edilen antik 

yerleĢim ve nekropol alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdulhalik

KARABULUT’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/1)
— Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BİBER’in Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/2)
— Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ’nin

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/3)
— Batman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aydın DURMUŞ’un Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/4)
— Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM’ın

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/5)
— Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK’in

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/6)
— Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer PAKİŞ’in Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/7)
— Yeni Kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bedriye

TUNÇSİPER’in Atanması Hakkında Karar (No: 2017/8)
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet

AKGÜL’ün Atanması Hakkında Karar (No: 2017/9)
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Doğan

KARACOŞKUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/10)
— Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’ün

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/11)
— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat TÜRK’ün

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/12)

YÖNETMELİKLER
— Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

NOT: 21/01/2017 tarihli ve 29955 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de,  2016/9620
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


