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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2017 tarihli ve 29962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına başlayan
öğrenciler, güz yarıyılında fakülte ve yüksekokulların ders ekleme ve silme haftası içinde ya-
bancı dil hazırlık sınıfından ayrılmak isteyebilirler veya bu dönem öncesinde istekte bulunma-
mış ise yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak için başvuruda bulunabilirler. Ancak, bahsi
geçen dönem haricinde hiçbir öğrenci isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programın-
dan ayrılamaz ve bu programa kayıt yaptıramaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) 2/5/2005 tarihli ve 25803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2016 tarihli ve  29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dersten çekilme dönemi akademik takvimde ilan edilen son ders gününden beş
hafta önce başlar ve bir hafta sürer. Dersten çekilme akademik takvimde ilan edilen bu süre
içinde yapılır.”

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

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğ-
retim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine 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 Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-

lunca görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,
d) Enstitü: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı (EABDB/EASDB): 3/3/1983 tarihli ve 17976

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile ens-
titüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
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ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğ-

renciyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektörlük: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlaya-

cakları çalışmayı ve yazılı raporu,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derin-

lemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-
gulanan bir dersi,

o) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
p) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
r) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) YÖK onayı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır.

(5) Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına
uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına

başvurabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve
başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES
puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanları
da kabul edilir.

(2) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylar başvurduğu programlara göre
yetenek sınavına alınabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalları programlarında
ise yetenek sınavı puanının %50’den aşağı olmamak şartıyla enstitü yönetim kurulunun belir-
lediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(4) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu
enstitü kurulu teklifi ve Senato kararıyla istenebilir.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde
70 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulları aranır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz; ancak,
enstitü kurulu teklifi ve Senato kararıyla ALES’e girmiş olma koşulu istenebilir.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi
dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

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

(4) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama ça-
lışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez önerisi, ikinci yarıyıl akademik takvimde belirtilen “ders alma-ekleme-bırakma
süresi” sonuna kadar kabul edilen ve birinci yarıyılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden en az
3.00 olan öğrenciler yüksek lisans tez çalışmasını üçüncü yarıyılın sonunda bitirebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk
hallerinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu
dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi ya da öğrencinin talebi ve danışmanının
onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman
değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, süreç tamamlanıncaya ka-
dar anabilim/anasanat dalını önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Da-
nışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sına-
vına girmek üzere enstitüye teslim eder.
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(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
gönderir. Onay formuna ve intihal raporuna istinaden ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez jürisi atanır.

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

(5) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet
CD’yi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi
gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan
eder.

(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Sınav tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez sa-
vunması süresi en az 45 dakikadır.

(10) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla ka-
bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir
mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(13) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en
az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kop-
yasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası
adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ensti-
tüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek
lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinden, mezun olabilmeleri için öğrenimlerini
tamamlayana kadar kendi alanlarında bir bilimsel/sanatsal çalışma (proje/ürün/eser vb.) yapmış
olması istenebilir.
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(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) 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.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Düzenli olmayan öğ-
renciler için en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararıyla yeterlik sınavı/uygulamaları aranabilir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler.

(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
durumda yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalın-
daki doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte

bir adet dönem projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik kopyasını ensti-
tüye (Pdf ve Word formatında) teslim eder.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları
MADDE 15 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve

enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ara-
sında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için
öngörülen süreden sayılır.
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(3) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla geçiş yapılan programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezli programlara geçişlerde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler
çerçevesinde sıralama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (1) Doktora programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,

enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır. Bu programlar, yurt içi
ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, ve-
rileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(3) Enstitülerde YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.
(4) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(5) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları o dilde yapılır.

(6) Doktora tezi, eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılır.

(7) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu 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.

(8) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans dersleri ala-
bilir. Bu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(10) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için;
a) Adayların bir lisans, 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt olan veya bu tarihten önce mezun

olunan tezsiz yüksek lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner,
eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tara-
fından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların birinden eş-
değeri puanlara sahip olmaları gerekir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu puanlar enstitü kurulu teklifi
ve Senato kararları ile yükseltilebilir.
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ç) Türkçe doktora programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden yabancı dil puanı
aranmayabilir.

d) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları prog-
ramlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden aşağısı alınmamak şartıyla enstitü yönetim
kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak enstitü kurulunun teklifi ve  Senato-
nun kararı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan enstitü kurulu
tarafından belirlenir.

(4) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında ise eğitimin yapıldığı dilde
75 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 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 kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not or-
talamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara 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 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından
seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka
bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-
hip kişilerden de olabilir.

(4) Tez danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.
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(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla 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.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-
nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav
süresi 60 dakikadan az olamaz.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde sözlü sınava
alınır.

(7) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, sınavın yazılı aşamasından
100 üzerinden en az 75 (75/100) puan alması ve sözlü sınavından da salt çoğunlukla başarılı
olması gerekir.

(8) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(10) 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 yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları ye-
rine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının 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 enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (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 tez izleme komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danış-
man vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. 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.

Tez izleme komitesi raporu
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.
(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık

ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin 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 25 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar verdiği öğrenci,

elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet
CD’yi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-
riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-
baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(6) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az 10 gün geçmesi
gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve
ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan
eder.

(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-
lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez savunması
süresi en az 60 dakikadır.
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(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sa-
vunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına
geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 26 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez

savunma başvuru tarihine kadar aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi enstitü kurulu
kararıyla aranabilir:

a) Kendisi veya tez danışmanı ile birlikte ulusal/uluslararası hakemli dergilerde İstanbul
Gelişim Üniversitesi adresli en az bir makalesinin yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş ol-
ması,

b) Hakemli ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiriler kitabında
tam metinli veya özeti yayımlanmış en az bir bildirisi olması,

c) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ulusal/uluslararası projelerinde (proje/ürün/eser
vb.) yer alması.

Diploma
MADDE 27 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş

en az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik
kopyasını (Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans
numarası adı ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde il-
gili enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha
uzatabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen gerekli diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine ge-
tiren öğrenciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır. Bu programlar,
yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

(3) Enstitülerde YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.
(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
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olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu 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.

(6) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans ve/veya yüksek lisans ders-
leri alabilir. Bu dersler sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda
ise dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları yabancı dilde yapılır.

(8) Sanatta yeterlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun
olarak yazılır.

Başvuru ve kabul
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için;
a) Adayların bir lisans, 6/2/2013 tarihi öncesi kayıt olan veya bu tarihten önce mezun

olunan tezsiz yüksek lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner,
eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tara-
fından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların
birinden eşiti puanlara sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri 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 alınması zorunludur. Bu puanlar enstitü kurulu
önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.

ç) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden
yabancı dil puanı aranmayabilir.

d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla
ALES, ALES aranmayan programlarda ise %50’den aşağı olmamak şartıyla yetenek sınavı
puanı temel alınarak enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama ya-
pılır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Yabancı dil ile eğitim yapılan sanatta yeterlik programlarında ise eğitimin yapıldığı
dilde 75 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.

Süre
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin 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
programında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için kendi üni-

versite kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez
danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasın-
dan seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde baş-
ka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-
lebilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının ona-
yı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği
öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya
emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar
anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman
değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Sanatta yeterlik komitesi ve jürisi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla 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 enstitü
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur.

Yeterlik sınavı
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-
nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık-Haziran aylarında yılda iki
kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav
süresi 60 dakikadan az olamaz.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde sözlü sınava
alınır.

(7) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için, sınavın yazılı aşamasından
100 üzerinden en az 75 (75/100) puan alması ve sözlü sınavından da salt çoğunlukla başarılı
olması gerekir.
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(8) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-
sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

(10) 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.

(11) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır. Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şart-
ları yerine getirmek zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının 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 enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tez izleme komitesinin tezi savunmasına karar verdiği öğrenci, elde

ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen
metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü 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.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten yazılı görüşünü
ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
15 gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez
çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 60,
en çok 120 dakikadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) 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 anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, danışman
vasıtasıyla sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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(9) 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 süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir
mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik
çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tez-
siz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet için yayın şartı
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin mezun olabilmeleri

için tez savunması başvuru tarihine kadar aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi
enstitü kurulu kararıyla aranabilir:

a) Kendisi veya tez danışmanı ile birlikte ulusal/uluslararası hakemli dergilerde İstanbul
Gelişim Üniversitesi adresli en az bir makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş ol-
ması,

b) Hakemli ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve bildiriler kitabında
tam metinli veya özeti yayımlanmış en az bir bildirisi olması,

c) İstanbul Gelişim Üniversitesinin ulusal/uluslararası projelerinde (proje/ürün/eser vb.)
yer alması.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını
(Pdf ve Word formatında, tez yayınlama ve izin formunda belirtilen tez referans numarası adı
ile kayıt edilmiş olarak) tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Programların açılması
MADDE 38 ‒ (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü

programları yürütür. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla birleştirilmiş ve ortak li-
sansüstü programlar da düzenlenebilir.

(2) Örgün veya uzaktan öğretim programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır.

Eğitim ve öğretim planları
MADDE 39 – (1) Eğitim ve öğretim planları, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senato

onayı ile kabul edilir.
(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda

en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Birinci öğretim programlarında seçmeli derslerin kredi toplamı, program düzeyle-

rine göre istenen en az kredi miktarının %25’inden az olamaz.
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(4) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler konulabilir. Enstitüler
arası ortak zorunlu dersler ilgili enstitülerin kurulları vasıtasıyla kabul edilir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konulu bir dersin yüksek lisans progra-
mında verilmesi zorunludur. Doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu
dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür.

Eğitim-öğretim dili
MADDE 40 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir.
(2) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile yabancı dilde prog-

ramlar açılabilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı program-
larda ise dersler, yeterlik, tez savunma sınavları ve raporları ile tezler program dilinde yapılır.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 41 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programla-

rına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir. Senato
tarafından kararlaştırılan akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile
birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dokto-
ra/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans de-
recesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bi-
limsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından aday-
ların mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları (li-
sans için CC, yüksek lisans için CB), ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin
ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel ha-
zırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki
bir öğrenci, bilimsel hazırlık dersleri yanında lisansüstü dersler de alabilir.

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

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler yüksek lisans ve doktora genel not or-
talamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde gösterilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci ilgili ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir. Özel öğ-
rencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki
yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci olma talebinde bulunan bir yükseköğretim kurumu öğrencisinde;
a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular için, yüksek lisans eğiti-

mini tamamlamış ya da yüksek lisans tez aşamasında olması,
b) Lisans eğitimine devam eden adayların özel öğrenci olabilmesi için eğitim-öğretim

süresinin son yarıyılında olması ve alttan dersi bulunmaması,
şartları aranır.
(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hu-

susları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
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(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak
kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı ka-
zananlara, ilgili programda okutulan derslerin en fazla %50’sine ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 44 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci
yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarına ders aşamasında veya tez savunmasına
girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi
derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve
yeterlik sınavına girmemiş öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran
öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin
muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki li-
sansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci
MADDE 45 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında
bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları
süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dö-
küm belgesi verilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 46 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için

gerekli düzenlemeler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 47 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlem-

leri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Enstitü tarafından yürütülür.
(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya noter vekâleti

yoluyla yaptırabilir.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların
kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yap-
tıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

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

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 48 – (1) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve

yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belir-
lenen koşullara uygun olarak kabul edilirler.
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(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik
belgesi istenmez; ancak, lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların YÖK tara-
fından tanınırlığı ve yeterliliği konusunda YÖK’ün ilgili biriminden yazılı onay alınır.

(3) Doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında, adayların ÖSYM
tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart
puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları
gerekir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen sınavların puanları kabul
edilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi
için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1
seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.

(5) Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenciler orta
öğrenim, lisans veya lisansüstü öğreniminin herhangi birini Türkçe olan bir kurumda yapmış
ise Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

(6) Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program dili
olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi yapmış
adaylardan yabancı dil yeterlik belgesi koşulu aranmaz.

Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları
MADDE 49 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt

yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.
(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık

süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğren-
cilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.

(4) Tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya dönem projesi
derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,
kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programdan ilişiğini
kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler
ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın %50 artırılmasına enstitü
kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet or-
tak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Staj
MADDE 50 – (1) Lisansüstü programlarında staj yapılıp yapılmayacağı enstitü kurulu

kararı ile belirlenir.
(2) Stajın, yasayla belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur.

Stajlarını tamamlamayan öğrenciler ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirseler bile
stajlarını tamamlayıncaya kadar mezun olamazlar.

Eğitim-öğretim ücretleri
MADDE 51 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belir-
lenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç,
tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bü-
tünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsamaktadır.

(2) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri ilgili
enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde öde-
meyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.
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(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrenci-
lerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üni-
versitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğ-
rencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

(7) Eğitim ve öğretimi yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı
silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Derslerin açılması
MADDE 52 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ve derslerin hangi öğretim üyeleri ta-

rafından yürütüleceği enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim
kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğre-
tim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet Sanatçısı olan
veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi
verilebilir.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 53 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların

gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.
(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde

% 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlaya-
mayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri
için ilgili Üniversite mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler
sınavlara giremez.

(5) Sağlık raporu veya disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan dâhil, hangi ge-
rekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten
başarısız sayılır.

(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere
katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devam-
sızlıkları dikkate alınmaz.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 54 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ve AKTS kredileri ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır.
Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25,5
saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin
takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri
uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı
notuna etki oranı %60 olarak alınır.

(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alına-
rak hesaplanır.
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(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından
biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir.

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 60-64
DC 1.50 50-59
DD 1.00 45-49
FD 0.50 40-44
FF 0.00 0-39

(6) Bir dersten başarılı olmak için öğrencilerin yüksek lisans programında yarıyıl sonu
(final ve bütünleme) sınavından en az 50/100, doktora/sanatta yeterlik programında ise en az
65/100 puan almaları gerekmektedir. Lisans programlarından ders seçilmesi ya da bilimsel ha-
zırlık programı içerisinde lisans programlarından ders alınması durumunda yarıyıl sonu (final
ve bütünleme) sınavından en az 40/100 puan almaları gerekmektedir.

(7) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CB,
doktora/sanatta yeterlik programları için BB’dir.

(8) Ortalamalara katılmayan harf notları aşağıda açıklanmıştır;
a) B (Başarılı): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğ-

rencilere verilir.
b) BZ (Başarısız): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan

öğrencilere verilir.
c) B ve BZ harf notları; yeterlik, tez izleme komitesi raporu ve staj için de kullanılır.
ç) D (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini ye-

rine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF
notu işlemi görür.

d) KL (Kabul): Tez önerisi ve tezi kabul edilen öğrenci için kullanılır.
e) R (Ret): Tez önerisi ve tezi reddedilen öğrenci için kullanılır.
f) DZ (Düzeltme): Tez önerisi ve tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci için

kullanılır.
(9) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda

yapılır.
(10) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, 7 (yedi) gün içerisinde

başvurdukları takdirde, enstitü yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret
sınavı hakkı verilebilir.

(11) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başa-
rısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere
bütünleme sınavına girme hakkı verilir.

(12) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapı-
lan sınavlara giremeyen öğrenciler için, 7 (yedi) gün içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bil-
dirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sı-
nav tarihi belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 55 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak,

öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğ-
retim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul
edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri
tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli
ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.
Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
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(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması du-
rumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 56 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, not-

ların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir
ve enstitü yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Farklı alan ve kurumlardan ders alma
MADDE 57 – (1) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci

öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan
eğitim programlarından ders alması esastır.

(2) Öğrenciler, öğretim planına göre almaları gereken toplam minimum kredi miktarının
üçte biri kadar dersi danışmanın onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversite içi
ve dışı diğer lisansüstü programlarından alabilir.

(3) Öğrencinin, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için dersin ilgili yarıyılda açıl-
maması veya ilgili lisansüstü ders kataloğunda bulunmaması gerekir.

(4) Dersler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının intibak formu Üniversitenin ders
eşdeğerlilik ve intibak esaslarına göre hazırlanır. İntibak formu enstitü yönetim kurulu onayına
sunulur.

Kayıt dondurma
MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl,
doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

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

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler ne-

deniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sü-

renin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri (giriş-çıkış pasaport belgesi, sertifika vb.) ib-
razı,

ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
f) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla

süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-
dirilmesi,

g) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin
bulunmamasını belgelendirmesi,

ğ) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya
malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(3) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın
meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurması
ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt don-
durma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen oranda öğrenim ücreti öden-
mek zorundadır.

(6) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücreti yükümlülüğünü
yerine getirmek koşuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi ilgili enstitü
yönetim kurulunca karara bağlanır.
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Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 59 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisansüstü

programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi,
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve ensti-
tüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi
sonuna kadar kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sil-
diren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücret iade
edilmez.

(5) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-
disinin yazılı müracaatı veya noter vekâleti gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 60 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 61 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine
veya öğrencinin elektronik posta adresine yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi de-
ğiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş
olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine
tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte yer almayan durumlar
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 47 nci maddenin beşinci fıkrası uy-
gulanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/62 

Sanık : ġÜKRÜ ENGÜDAR, Ferman ve Menice'den olma, 03/04/1971 Yüksekova 

doğumlu, Hakkari, Yüksekova, Kısıklı mah/köy nüfusunda kayıtlı olup 

halen Dize Mah. 317 Sk. No: 9 Ġç Kapı No: 2 Yüksekova/HAKKARĠ 

adresinde oturur T.C. Kimlik No: 20549006882 

Suç : UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç 

ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma. 

Suç Tarihi : 11/08/2007 ve öncesi 

Ġddianame : Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı (CMK'nun 250. Maddesi Ġle Yetkili) 

01/10/2007 Tarihli, 2007/2179 SoruĢturma, 2007/1279 Esas ve 2007/844 

Ġddianame sayılı iddianamesi. 

Yukarıda belirtilen iddianame ile UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya 

Sağlama, Suç ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, suçlarından 5237 sayılı TCK'nun 

188/3-4-5, 220/2, maddeleri gereğince yargılanıp cezalandırılması istenen sanık ġükrü 

ENGÜDAR hakkında mahkememiz tarafından verilen ara kararı gereğince, 

Sanığın usulüne uygun çağrı ve duruĢmaları takip etmesi gerektiği ihtarına rağmen 

duruĢmalara gelmediği, Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Maddesi Ġle Görevli) 

tarafından çıkartılan 30/03/2012 tarihli tutuklamaya yönelik çıkartılan yakalama emrinin de infaz 

edilemediği, sanığın hakkındaki kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacı ile yurt 

içinde saklandığı veya yabancı ülkede bulunduğu, nerede olduğunun bilinemediği ve 

mahkememiz tarafından kendisine ulaĢılamadığı anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b 

maddesi gereğince kaçak iĢlemlerinin yapılmasına ve çağrının ilanen tebliğine karar verilmiĢ 

olmakla; 

1 - Mahkememiz tarafından çıkartılan iĢ bu çağrı ilanının, Resmi Gazete'de 

yayımlanmasına ve ayrıca sanığın yukarıda belirtilen Dize Mah. 317 Sk. No: 9 Ġç Kapı No: 2 

Yüksekova/HAKKÂRĠ adresindeki konutunun kapısına asılmak sureti ile 7 GÜN ASKIDA 

TUTULMASINA, 

2 - Ġlanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden veya ilanının konutunun kapısına asılması 

tarihinden itibaren (en son tarihlisi esas alınmak suretiyle) 15 gün içerisinde sanığın mesai 

saatlerinde mahkememize müracaat etmemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 247/1. maddesi 

gereğince KAÇAK SAYILACAĞINA karar verileceği ve ayrıca CMK'nun 248. maddesinde 

gösterilen tedbirlere HÜKMEDĠLEBĠLECEĞĠ, 

Ġlanen tebliğ olunur. 2146 
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Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/62 

Sanık : NECMETTĠN YĠĞĠT, Acem ve Gülbeyaz'dan olma, 02/05/1972 BaĢkale 

doğumlu, Van, BaĢkale, Yukarıdikmen mah/köy nüfusunda kayıtlı olup 

halen Yukarıdikmen Köyü BaĢkale/VAN adresinde oturur T.C. Kimlik No: 

19955526350 

Suç : UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç 

ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma. 

Suç Tarihi : 11/08/2007 ve öncesi 

Ġddianame : Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcılığı (CMK'nun 250. Maddesi Ġle Yetkili) 

01/10/2007 Tarihli, 2007/2179 SoruĢturma, 2007/1279 Esas ve 2007/844 

Ġddianame sayılı iddianamesi. 

Yukarıda belirtilen iddianame ile UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya 

Sağlama, Suç ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, suçlarından 5237 sayılı TCK'nun 

188/3-4-5, 220/2, maddeleri gereğince yargılanıp cezalandırılması istenen sanık Necmettin YĠĞĠT 

hakkında mahkememiz tarafından verilen ara kararı gereğince. 

Sanığın usulüne uygun çağrı ve duruĢmaları takip etmesi gerektiği ihtarına rağmen 

duruĢmalara gelmediği, Ġstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Maddesi Ġle Görevli) 

tarafından çıkartılan 09/04/2012 tarihli yakalama emrinin de infaz edilemediği, sanığın 

hakkındaki kovuĢturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacı ile yurt içinde saklandığı veya 

yabancı ülkede bulunduğu, nerede olduğunun bilinemediği ve mahkememiz tarafından kendisine 

ulaĢılamadığı anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK'nun 247/2-a-b maddesi gereğince kaçak 

iĢlemlerinin yapılmasına ve çağrının ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla; 

1 - Mahkememiz tarafından çıkartılan iĢ bu çağrı ilanının. Resmi Gazete'de 

yayımlanmasına ve ayrıca sanığın yukarıda belirtilen Yukarıdikmen Köyü BaĢkale/VAN 

adresindeki konutunun kapısına asılmak sureti ile 7 GÜN ASKIDA TUTULMASINA, 

2 - Ġlanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden veya ilanının konutunun kapısına asılması 

tarihinden itibaren (en son tarihlisi esas alınmak suretiyle) 15 gün içerisinde sanığın mesai 

saatlerinde mahkememize müracaat etmemesi halinde 5271 sayılı CMK'nun 247/1. maddesi 

gereğince KAÇAK SAYILACAĞINA karar verileceği ve ayrıca CMK'nun 248. maddesinde 

gösterilen tedbirlere HÜKMEDĠLEBĠLECEĞĠ, 

Ġlanen tebliğ olunur. 2147 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF BORULARIN DEĞĠġĠMĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda 50 t/h Buhar buhar kazanı kızdırıcı I boruları, kızdırıcı II boruları, kızdırıcı 

askı borularının ve muhtelif boruların değiĢimi, I No’lu 25 t/h Buhar kazanı seksiyon borularının 

değiĢimi, II ve III No’lu 25 t/h Buhar kazanı kızdırıcı boruları, kızdırıcı askı borularının değiĢimi, 

Türkiye ġeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü 

Ġle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/170601 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 266 865 19 40 

  Faks : 0 266 865 26 04-05 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Susurluk ġeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 50 t/h 

Buhar buhar kazanı kızdırıcı I boruları, kızdırıcı II 

boruları, kızdırıcı askı borularının ve muhtelif boruların 

değiĢimi, I No’lu 25 t/h Buhar kazanı seksiyon 

borularının değiĢimi, II ve III No’lu 25 t/h Buhar kazanı 

kızdırıcı boruları, kızdırıcı askı borularının değiĢimi 

yapılması iĢi teknik Ģartlara uygun Ģekilde ―ANAHTAR 

TESLĠMĠ OLARAK YAPILMASI‖ iĢin konusunu teĢkil 

etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : Yer teslimini müteakip 90 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Susurluk ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.04.2017 ÇarĢamba günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 

Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3151/1-1 
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ARSA KARġILIĞI ĠTFAĠYE TESĠSLERĠ ĠNġAATI  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çankırı Belediye Başkanlığından: 

T.C. Çankırı Belediye BaĢkanlığınca Ġlimiz Abdülhalik Mahallesi tapunun 326 ada 1 nolu 

parselindeki arsa karĢılığında; ihale ilanı, ihale Ģartnamesi, sözleĢme ve eki özel teknik 

Ģartnamelerle, belediye meclisi kararları gereğinceĠtfaiye tesisleri inĢaatı yaptırılmak üzere, 2886 

Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 inci maddesinin ―a‖ bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye 

çıkarılmıĢtır. 

Ġtfaiye Tesisleri Yapılacak TaĢınmazın Bilgileri: 

 

Mahallesi Ada / parsel Niteliği Yüzölçümü Emsal 

Karatekin 1076/1 Arsa 4608.66 (M2) 1.50 

Yapı YaklaĢık Maliyeti 

3.254.683,80 TL.(Üçmilyonikiyüzellidörtbinaltıyüzseksenüçlira seksenkuruĢ) 

 

ĠnĢaat KarĢılığı Verilecek TaĢınmazın Bilgileri: 

 

Mahallesi Ada / parsel Niteliği Yüzölçümü Emsal 

Abdülhalik 326/1 Arsa (Konut Alanı) 2346.00 (M2) 3.00 

Muhammen Bedeli 

3.260.940.00 TL. (Üç milyon iki yüz altmıĢ bin dokuz yüz kırk lira ) 

 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT: 97.828,20 TL. (Doksan yedi bin sekiz yüz yirmi sekiz lira yirmi kuruĢ) 

ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 24.04.2017 günü saat 14.00 

1 - Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 

adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır. 

2 - ġartnameler ve tüm ekleri 09.30 - 12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında Cumhuriyet 

Mah. Atatürk Bulvarı No: 15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında 

bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 500 TL karĢılığında 

satın alınabilecektir. 

3 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek 

Hizmetleri Müdürlüğüne imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

ĠHALEYE KATILIM ġARTLARI 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler 

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu 

tüzel kiĢinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca 

onaylanmıĢ olması gerekir). 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları Ġle tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ekli örneğine uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Arsa muhammen bedelinin %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

h) Arsa muhammen bedelinin%50'sinden az olmamak üzere iĢ deneyim belgesi 

ı) Ġlgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler Ġdaresi 

BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. 

(ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

i) Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına 

dair belgenin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak 

Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca 

düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen 

belgeyi sunması, (ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

j) Ekli örneğe uygun ihale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin 

yazılı beyanını vermesi. 

k) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına iliĢkin yazılı beyanını 

vermesi, 

l) Ekli örneğe uygun Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi, 

m) Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi, 

n) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuzu vermesi, 

o) Ekli örneğe uygun Teklif mektubunu vermesi, 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (ı), (i), (k) ve (m) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. 

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dıĢ zarfın içerisine konulduktan 

sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe 

ait olduğu yazılır. Zarfın yapıĢtırılan kısmı, istekli tarafından kaĢelenmek suretiyle imzalanır. 

Ġstekliler tekliflerini en geç 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

vermek zorundadırlar. 

4 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Ġlan olunur. 3140/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 11 KALEM EMAYE BOBĠN TELĠ VE CAM MAKARON  

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/157979 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi  

a) Niteliği, türü ve miktarı 

Emaye Bobin Teli ve Cam Makaron Birimi Miktarı 

  1 Emaye Bobin Teli 0,75 mmØ  Kg.    200 

  2 Emaye Bobin Teli 0,80 mmØ  Kg.    200 

  3 Emaye Bobin Teli 1 mmØ  Kg. 1.000 

  4 Emaye Bobin Teli 1,20 mmØ  Kg.    200 

  5 Emaye Bobin Teli 1,35 mmØ  Kg.    200 

  6 Emaye Bobin Teli 1,60 mmØ  Kg.    400 

  7 Emaye Bobin Teli 1,65 mmØ  Kg.    500 

  8 Emaye Bobin Teli 1,70 mmØ  Kg.    400 

  9 Emaye Bobin Teli 1,75 mmØ  Kg.    500 

10 Cam Makaron 5 mm Mt.    300 

11 Cam Makaron 4 mm Mt.    300 

 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarlarıdır.  

c) Teslim süresi : 60 takvim günü  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 26.04.2017 ÇarĢamba - saat 15:00 

c) Dosya no : 1714018 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  

j) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Emaye bobin tellerinin bakır malzemesi TS EN 13601: 2013 standardına uygun 

olacaktır. 

4.2.2. Emaye bobin telleri TS EN 60317-8 standardı Derece 2’ye uygun olarak imal 

edilecektir. 

4.2.3. Emaye bobin telleri K 200 no.lu makaralara sarılacaktır. 

4.2.4. Firmalar emaye bobin teli teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için ise TS EN 60317-8 Uygunluk Belgesi 

vereceklerdir. 

4.2.5. Emaye bobin tel makaralarının dıĢına tanıtma etiketi konacak ve bu makaralardaki 

tel boyları kesiksiz olacaktır. 

4.2.6. Emaye bobin telinin toplam ağırlığı ± 3% nispetinde olacaktır.  

4.2.7. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog 

verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır. 

4.2.8. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır. 

4.2.9. Kısmi teklif verilebilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2017 – Sayı : 30033 

 

5.1 - En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslereden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 26.04.2017 ÇarĢamba - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 3139/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  
TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin 
DEMĠRCĠOĞLU’na ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 
Cezanın uygulanmasına 22.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.08.2017 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz 
YILDIRIM’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 
uygulanmasına 18.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.08.2017 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir Ġsmayil ĠMAMOĞLU’na üç ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ 
cezası verilmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 10.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 12.08.2018 
tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir Ahmet AYKAN’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 
verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 14.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 14.08.2017 tarihinde 
son bulacaktır. 

5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih 
OĞRAġAN’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 
uygulanmasına 12.02.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 12.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 

6 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
MüĢavir Necmettin RÜSTEM’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.08.2016 gün ve 1245-1457 sayılı 
kararı ile ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 07.02.2017 tarihinde 
baĢlanmıĢ olup, ceza 07.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 3115/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda sehven yazılan 

―…Abdurrahim SAĞLAM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
29792, Oda Sicil No: 15853),…‖ ifadesinin çıkarılarak ―…Abdurrahim SAĞLAM (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26792, Oda Sicil No: 15853),…‖ 
ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.04.2017 tarihli ve 8056 sayılı Olur’u ile 
uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 3134/1/1-1 
————— 

18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Karakalem Yapı Denetim 
Ltd. ġti. ile ilgili ilanda sehven yazılan ―…Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 
parsel üzerindeki 1129124 YĠBF No.lu yapıyı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan…‖ ifadesinin 
çıkarılarak yerine ―…Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 
1129124 YĠBF No.lu yapıyı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) 
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan…‖ ifadesinin eklenmesi Genel 
Müdürlük Makamının 04.04.2017 tarihli ve 8055 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 3134/2/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd ile Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 
A.ġ. Diyarbakır ili sınırı dahilinde müĢtereken sahip bulundukları ARĠ/AME-GYP/K/L44-d3–2 
pafta no.lu petrol iĢletme ruhsatını 04.04.2017 tarihinde terk etmiĢlerdir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
Ģirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketlerin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin 
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp 
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 3088/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

NOT: 8/4/2017 tarihli ve 30032 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık

Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


