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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde

verilen tıp doktorluğu eğitimi ve öğretimi ile ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans öğren-

cilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Akademik öğrenci danışmanı: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile il-

gilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,
c) Akademik takvim: Her yıl Rektörlük tarafından ilan edilen ve eğitim-öğretim yılı ta-

rihlerini gösteren takvimi,
ç) Ara sınav (Formatif sınav): Bir ders kurulu mesleki uygulama süresince yapılan ara

sınav ya da sınavları,
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d) Baş koordinatör: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim program-
larının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu ve Dekan tarafından belirlenen
öğretim üyesini,

e) Bilim danışmanı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilimsel araştırma uy-
gulamalarında öğrencilere rehberlik eden öğretim üyelerini,

f) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yıl sonunda yapılan final sı-
navlarının, dördüncü ve beşinci sınıflarda ise her eğitim uygulama sınavının puan olarak yerine
geçebilecek sınav şeklini,

g) Çekirdek eğitim programı (ÇEP): Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuni-
yet öncesi bilgi, beceri ve tutum eğitimleri ile bilgi eğitiminin düzeyini belirleyen çerçeveyi,

ğ) Çerçeve eğitim programı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminde, eğitim
yaklaşımı ve ilkelerden yeterlik alanlarına, öğrenme içeriğinden öğrenme ve değerlendirme
yöntemlerine, uygulama sürecinden değerlendirme sürecine kadar programın ana yapısını be-
lirleyen esaslar bütününü,

h) Dekan: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ı) Dekan yardımcısı: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan

Yardımcısını,
i) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik dersler, uygulama,

bireysel çalışma, sınavlar, ödevler gibi öğrencinin yerine getirmesi gereken çalışmaların tümünü
ifade eden değeri,

j) Ders kurulu (Komite): Eğitim programının ilk üç yılında fakültenin farklı anabilim
dalları tarafından, süresi önceden belirlenmiş zaman dilimlerinde, birbirleri ile bağlantılı olarak
bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde verilen teorik ve uygulamalı dersler ile bütünleşmiş otu-
rumlar ve panellerden oluşan dersler bütününü,

k) Ders kurulu sorumlusu: Sorumlu olduğu ders kurulunun eğitim programının işleyi-
şinden, sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu öğretim üye-
sini,

l) Dikey koridor dersleri: Eğitim programının içeriğine uygun, sınıflar arası bağlam de-
vamlılığı olan, belirli bir tema içerisinde kurgulanmış dersleri ve/veya sınıf amaç ve hedeflerine
uygun olarak yapılandırılmış özel çalışma parçalarını,

m) Dönem (Sınıf): Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim verilen bir ders yılını,
n) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından her bir yıl için atanan, ders kurulları ve mes-

leki uygulama grupları arasında, söz konusu yıl içindeki eğitim programlarını ve sınavlarını
koordine eden sorumlu öğretim üyesini,

o) Entegre sistem: Konuların, ilgili bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp, su-
nulmasını,

ö) Fakülte: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesini,
p) Fakülte Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
r) Fakülte Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Ku-

rulunu,
s) Faz: Fakültenin eğitim programında amaç, içerik, yöntem ve eğitim ortamları açı-

sından ortak özellikler taşıyan eğitim dönemlerini,
ş) GNO (Genel Not Ortalaması): Öğrencinin programına aldığı tüm derslerin kredi ağır-

lıklı puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünmesiyle elde edilen puanı,
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t) İntörnlük: Altıncı sınıfta klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on
iki aylık dönemi,

u) Kuramsal (Teorik) sınavlar: Amaç ve hedeflere yönelik, farklı düzeylerdeki bilgiyi
ölçmek için yapılan, yazılı veya elektronik ortamdaki sınavları,

ü) Mesleki uygulama: Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda ağırlıklı olarak klinik tıp
bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik konuların teorik ve/veya pra-
tik/uygulamalı olarak işlendiği eğitim-öğretimi,

v) Mesleki uygulama sorumlusu: Mesleki uygulama programının düzenli yürütülme-
sinden sorumlu ilgili anabilim dalından öğretim üyesini,

y) Not çizelgesi (Transkript): Tıp eğitiminde, ölçme-değerlendirme sonuçlarına göre
alınan notların tamamının gösterildiği belgeyi,

z) Objektif yapılandırılmış klinik sınav (OSCE): Objektif yapılandırılmış klinik sınav-
ları,

aa) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu ve mesleki uygulama dersleri dışındaki zorunlu
dersleri,

bb) Ön değerlendirme sınavı (Diagnostik Sınav): Ders kuruluna veya mesleki uygula-
maya başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ve bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla
yapılan ön değerlendirme sınavı veya sınavlarını,

cc) Rektörlük: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünü,
çç) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,
dd) Seçmeli ders: Fakülte Faz 1’de bir yarıyıl süren, öğrencilerin ilgili alanlarına göre

seçimleri ile belirlenen, Fakültenin eğitim programında ya da Bahçeşehir Üniversitesine bağlı
lisans eğitim programlarında yer alan kuramsal ve/veya uygulamalı dersleri,

ee) Son değerlendirme sınavı (Summatif Sınav): Verilen eğitimin hedefe ulaşma dere-
cesini ölçmek için ders kurulu ve mesleki eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavları,

ff) Uygulamalı sınavlar (Pratik sınavlar): Bilginin kullanımı, tutum ve becerileri tek
tek veya bir bütün halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,

gg) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
ğğ) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlandırılmış söz-

lü sınavı,
hh) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Fakülteye, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve 14/11/2019 tarihli ve

30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eği-
tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca öğrenci kabulü yapılır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Tıp doktorluğu programına yatay geçiş başvurularında, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Bahçeşehir Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerinde belirtilen koşullar geçerlidir. Kurumlar arası yatay geçişler, Fakültede
yıl esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece ders yılı başında ger-
çekleştirilir.
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Ders uyum ve muafiyetleri

MADDE 7 – (1) Öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri denkliği kabul edilmiş ulusal
ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden ve mesleki
uygulamalardan muaf olmak isterlerse, Dekanlığa muafiyet istedikleri dersleri içeren bir dilekçe
ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurmaları gerekir. Başvurular öğrencinin
ders kaydını yaptırdığı ilk yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muaf sayılacak dersler ve
mesleki uygulamalara gerek görüldüğünde ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Fakülte İn-
tibak Komisyonunca karar verilir.

Öğrenci kabul ve kayıta ilişkin diğer hususlar

MADDE 8 – (1) İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme, kayıt dondurma işlemleri ve
öğrenim ücreti ile misafir ve özel öğrenci kabulünde Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Li-
sans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Akademik takvim ile ilgili değişiklikler her yıl Tıp Eğitimini Geliş-
tirme Üst Kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından Senatoya sunulur. Senatoda ka-
rar alındıktan sonra Rektörlükçe ilan edilerek yürürlüğe girer.

(2) Her dönem güz ve bahar yarıyıllarının toplamından oluşur. Zorunlu durumların or-
taya çıkması halinde Fakülte Kurulu eğitim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili
ders programlarında değişiklik ve düzenlemeler yapmak üzere önerisini birinci fıkra kapsa-
mında Senatoya sunabilir.

(3) Fakültede eğitim programının farklı olması nedeniyle yarıyıllar, Üniversite akade-
mik takviminden farklılıklar gösterebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve kredi değeri

MADDE 10 – (1) Tıp doktorluğu programında normal öğrenim süresi, altı akademik
yıldır. Tam zamanlı öğrenci statüsünde azami öğrenim süreleri dokuz akademik yıldır. Yabancı
dil hazırlık programlarında geçirilen süre, bu sürelere dahil değildir.

(2) Karşılıklı anlaşma, Erasmus ve benzeri değişim programlarıyla başka bir kuruma
gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresiden sayılır ve aldıkları ders
veya AKTS kredileri, Fakülte Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Mezuniyet sürelerinin hesaplanmasında, hazırlık sınıfı ve öğrencilerin Fakülte Yö-
netim Kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Buna karşın
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır ve
ilgili süreler için öğrenim ücreti ödenir.

(4) Tıp doktorluğu programının azami süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler için
Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Bir dersin ilgili dönem koordinatörü tarafından belirlenen öğrenme kazanımları için
gerekli çalışma yükü, dersin AKTS kredisini ifade eder. Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi
yükleri için Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liğinin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır. Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi
için öğrencinin en az 360 AKTS kredisi alması gerekir.
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Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim dili İngilizcedir. Hasta başı uygulamalar İngilizce

ve/veya Türkçe olarak yapılır. Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
(2) Yabancı dil yeterliliğine ilişkin olarak Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
İngilizce hazırlık sınıfı
MADDE 12 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık

programı eğitim-öğretimi ile sınavlarda, 3/10/2008 tarihli ve 27013 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 13 – (1) Fakültenin Tıp Eğitimi Programı, öğrencinin fakülte mezuniyet he-

deflerinde belirtilen yeterliliklere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanmış, entegre bir prog-
ramdır.

(2) Fakültede entegre eğitim sistemi gereği, yürütülen teorik dersler ve uygulamalı eği-
timler bir bütün olarak ele alınır ve uygulanır.

(3) Eğitim programı aşağıdaki evrelerden oluşur:
a) Faz 1: Temel Bilimler ve Kliniğe Giriş Dönemi (yıl 1-3).
b) Faz 2: Klinik Eğitim Dönemi (yıl 4-5).
c) Faz 3: İntörn Hekimlik (yıl 6).
(4) Eğitim programına yeni bir eğitim-öğretim yönteminin eklenmesi veya çıkarılma-

sına ilişkin öneriler, Tıp Eğitimini Geliştirme Üst Kurulu tarafından Fakülte Kuruluna iletilir.
Fakülte Kurulu tarafından uygun görülen öneri Senato onayına sunulur.

Eğitim-öğretim şekli
MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, ders konuları ve saatleri arasında koordi-

nasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistem ile yürütülür. Bu koordinasyon birinci,
ikinci ve üçüncü sınıflarda ders kurulları şeklinde düzenlenir. Her sınıftaki ders kurullarının
sayı ve süreleri, Fakülte Müfredat Kurulunun önerisi ile Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senato
onayından sonra uygulanır.

(2) Üçüncü sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci, ilgili anabilim dalları tarafından ağır-
lıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen mesleki uygulamalara başlar. Her mes-
leki uygulama bir ders niteliği taşır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıf mesleki uygulamaların hepsini başarı ile tamamlayan öğ-
renci altıncı sınıfta intörnlük dönemine başlar. İntörnlük dönemi kesintisiz 12 ay sürer.

(4) Fakültede sınıf geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programları uy-
gulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir sınıfının başarılmış olması bir
sonraki sınıfa başlamanın ön şartıdır.

Kurul dışı dersler
MADDE 15 – (1) Ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alan-

larda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak üzere kurul dışı dersler verilir.
(2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil (İletişim Be-

cerileri ve Akademik Raporlama) gibi ortak zorunlu dersler, YÖK tarafından belirlenen ilkeler
çerçevesinde kurul dışı olarak yürütülür.

(3) Kurul dışı seçmeli dersler; bölüm seçmeli, bölüm dışı seçmeli ve genel eğitim ders-
leri olarak üç sınıfa ayrılır.
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(4) Öğrenci geri bildirimleri ve öğretim üyelerinin önerileri doğrultusunda seçmeli ders

havuzu oluşturulur. İlgili öğretim üyesi, seçmeli dersin amaç, hedef, başarı ölçütleri ve varsa

ön koşulları ile ders içeriklerini seçmeli ders koordinatörlüğüne iletir. Bu derslerin açılmasına

Fakülte Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(5) Seçmeli ders örgün ya da uzaktan eğitim şeklinde olabilir.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birimlerin belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, la-

boratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğ-

retim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam-

ları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yıl başının

ilk haftasında ilan edilir ve öğrencilerin derslere devamları bu kurallara göre izlenir. Sağlık ra-

poruyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle

olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız

sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yıl sonu notları NA olarak

değerlendirilir. NA notu ile değerlendirilen öğrencilerin listeleri en geç dönemin son haftası

içerisinde öğrencilere dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve bu listede olan öğrenciler

dönem sonu sınav listelerinden çıkarılır. Dönem sonu sınavlarına alınan öğrencilere NA notu

verilemez. Seçmeli derslerin sınavları ve geçme barajına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafın-

dan belirlenir.

(7) Klinik mesleki uygulamalara başlamadan önce ilk 3 sınıfın derslerinin tümünden

geçmiş olma şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Uygulamalı

dersler; laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi, mesleki uygulamalar ve

benzeri pratik çalışmaları kapsar.

(2) İlk üç yılda öğrenciler her ders kuruluna ilişkin teorik derslerin %70’ine katılmak

zorundadırlar. Her ders kurulunun teorik derslerinin %30’undan fazlasına sağlık raporuyla bel-

gelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil devam etmeyen öğrenci, o

ders kurulunun sınavına alınmaz ve sıfır puan alır.

(3) İlk üç yılda öğrenciler, her ders kurulunda ilgili anabilim dalına ilişkin pratik uygu-

lamaların %80’ine katılmak zorundadırlar. Anabilim dalının pratik uygulamalarının %20’sinden

fazlasına sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil

devam etmeyen öğrenci o anabilim dalının pratik sınavına alınmaz ve sıfır puan alır.

(4) Uygulamalara/pratiklere devam şartını yerine getiremeyen ve devamsızlığa neden

olan mazereti kabul edilen öğrenci; o eğitim grubunun sınavına girebilmek için devam etmediği

uygulamaları anabilim dalının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorun-

dadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci sınava alınmaz.

(5) Sınıf IV ve V’te, her bir mesleki uygulamanın teorik ve pratik tüm ders saatlerinin

en az %80’ine devam zorunluluğu vardır. Mazeretli veya mazeretsiz devamsızlık sınırını aşan

öğrenci mesleki uygulama sonu sınavına alınmaz ve NA notu verilir. Bu öğrencilerin bütünleme

sınav hakkı yoktur ve söz konusu mesleki uygulamayı tekrar etmesi gerekir.
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(6) İntörn doktorlar, geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve eğitim sorumlularından izin

almadan devamsızlık yapamazlar. Devam süresinin %10’undan fazlasına mazeretli dahi olsa

katılmayan intörn doktor, başarısız kabul edilir ve tekrar yapar. %10’una kadar olan devamsızlık

anabilim dalı tarafından belirlenen günlerde öğrenciye telafi ettirilir. Mazeretin onayı Fakülte

Kurulunca yapılır.

(7) Genel zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümleri uygula-

nır.

(8) Fakülte Yönetim Kurulunun kabul ettiği yatay geçiş ile ilgili gecikmeler öğrencinin

devam edemediği süreler için devamsızlıktan sayılmaz.

(9) Mesleki uygulama geçme notunun geç açıklanması öğrencinin devam edemediği

süreler için devamsızlıktan sayılmaz.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından

değerlendirilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri sü-

resince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(2) Öğrencinin sağlık mazeretine ilişkin sunulan sağlık raporları, Senato tarafından be-

lirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilir. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul

edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Sınavda bulunup,

sınav sonrası rapor alan öğrenciler, girmiş oldukları sınavlar için mazeretli sayılmaz.

(3) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin

ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, ailevi

ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

(4) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeret süresinin başlangıcından itibaren en

geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak Fakültedeki Öğrenci İşleri Birimine yapılır. Daha sonra

yapılan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

(5) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeretli oldukları süre içinde yapılan ve gi-

remedikleri sınavlar için ilgili koordinatörlükçe belirlenecek bir günde mazeret sınav hakkı ve-

rilir. Mazeret sınavlarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Mazeret sınav hakkı

her yıl tek bir kurul için geçerlidir.

(6) Mazeret sınavı sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı olabilir. Mazeret sınavı için

ayrıca mazeret sınavı yapılamaz.

İzin

MADDE 18 – (1) Bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere Rek-

törlükçe veya Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğrencinin görevli olduğu süre de-

vamsızlıktan sayılmaz. Ancak bu süreler devam gerektiren sürenin 1/3’ünü geçemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

I, II ve III üncü Sınıflara İlişkin Esaslar

Ders kurulu

MADDE 19 – (1) I, II ve III üncü sınıflarda yer alan dersler, ders kurulları şeklinde

verilir. Ders kurullarının konu, bütünlük ve uyumu ile lisans eğitiminin gereklerine uygunluğu

Fakülte Müfredat Komisyonu önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun

onayı ile uygulanır. Her ders kurulunun bir ders kurulu sorumlusu vardır.
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Dikey koridor dersleri

MADDE 20 – (1) İletişim becerileri, mesleksel beceri uygulamaları, öğrenci araştır-
maları ve bilimsel toplantılara katılım, dikey koridor derslerini oluşturur. Bu derslerin değer-
lendirme yöntemleri ve not ağırlıkları Fakülte Kurulu tarafından kararlaştırılarak sene başında
ilan edilir.

Kurul dışı dersler

MADDE 21 – (1) I, II ve III üncü sınıflarda yer alan kurul dışı dersler, 15 inci madde
hükümlerine göre yürütülür.

Ders kurulu sınavı

MADDE 22 – (1) Ders kurulu sınavı (DKS), her ders kurulu sonunda yapılan, verilen
eğitimin öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendiren, yazılı ve uygulamalı sınav-
lardır. Sınav, ders kurulunda yer alan tüm disiplinlerden ders ağırlığıyla orantılı olarak soru
içerir. Ders kurulu sınavından alınan nota ders kurulu notu denir. Uygulamalı dersleri olan bö-
lümlerin uygulama sınavlarının şekli ve DKS notuna katkısı kurul başında ders kurulu sorum-
lusu tarafından ilan edilir. Ders kurulu sınavı ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları en geç 10
iş günü içinde ilan edilir.

Ders kurulları dönem sonu sınavı

MADDE 23 – (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı (final sınavı), her akademik yılın
sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan sınavdır. Sınav
öğrencinin edindiği bilgileri birleştirme, problem çözmede kullanma becerilerini ölçecek bi-
çimde hazırlanır ve bu amaçlara uygun sınav yöntemleri ve kapsam geçerliliğini sağlayacak
sayıda sorudan oluşur.

Ders kurulları dönem sonu başarı notu

MADDE 24 – (1) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile ders kurulları dönem sonu
sınavından alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen notun Fakülte Kurulu tarafından
kararlaştırılan ve dönem başında ilan edilen yüzdesi ile dikey koridor dersleri notlarının yüz-
delerinin toplamından oluşur. İlk 3 yılda bir üst sınıfa geçmek için ders kurulları dönem sonu
başarı notunun en az 60 olması gerekir.

Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı

MADDE 25 – (1) Ders kurulları dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler
bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı, ders kurulları dönem sonu sınavından itibaren
en erken on beş gün sonra yapılır. Alınan not ders kurulları dönem sonu sınav notu yerine ge-
çer.

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve mazeretleri
Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında kabul edilen öğrenciler için mazeret
sınavı yapılır. Mazeret sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa
ve Fakülte kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Sınav biçimi son
ders kurulu bitiminde ilan edilir. Ders kurulları dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret
sınavı açılmaz. I, II ve III üncü yıllarda bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o
ders kurulundan mazeret sınavına alınır. Bu öğrenciler katılmadıkları pratik dersleri telafi etmek
zorundadırlar.
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(2) Ders kurulları dönem sonu sınavı tarihinde yurtdışı bir araştırma veya eğitim kuru-
mundan araştırma laboratuvarlarında çalışmak üzere kabul alan öğrenciler Fakülte Yönetim
Kurul Kararı onayı ile final sınavından muaf sayılabilirler. Bu durumda öğrencilerin ders ku-
rulları ortalama notu, ders kurulları dönem sonu sınav notu olarak kabul edilir.

(3) Ders kurulları not ortalaması yüzlük not sisteminde 85 ve üzerinde olan öğrenciler
final sınavına girmeme hakkına sahiptir.

ALTINCI BÖLÜM

IV, V ve VI ncı Sınıflara İlişkin Esaslar

Klinik dersler

MADDE 27 – (1) IV ve V inci sınıflarda klinik dersler mesleki uygulama grupları ha-
linde yapılır. Mesleki uygulama yapılacak klinikler ve süreleri Fakülte Kurulu onayından sonra
eğitim yılı başında ilan edilir.

Ara sınav

MADDE 28 – (1) Ara sınav, eğitim süresi beş haftanın üzerinde olan mesleki uygula-
malarda, o tarihe kadar işlenmiş olan konuları içeren sınavdır. Amacı öğrencilerin düzenli ça-
lışmasını, öğrendikleri bilginin kalıcı olmasını sağlamak, öğrencinin gelişimine destek olmak,
öğrenim ve öğretimin verimliliğini arttırmaktır. Ara sınavlara mazeretsiz olarak katılmayan
öğrenciler ara sınavdan sıfır not alırlar. Ara sınavdan alınan notun mesleki uygulama sonu no-
tuna katkısı anabilim dalının önerisi ile Fakülte Müfredat Kurulu tarafından belirlenir ve sene
başında öğrencilere duyurulur. Ara sınav ilgili öğretim üyeleri tarafından, belirlenen süre ve
tarihte yapılır. Değerlendirmede mini sınavlar, konu bitimi veya dersin sonunda uygulanan kısa
soru cevap şeklinde yapılan yeterlilik sınavları, sözlü değerlendirme sınavları, ev ödevleri ve
pratik değerlendirme sınavları kullanılabilir.

Mesleki uygulama sonu sınavı

MADDE 29 – (1) Mesleki uygulama sonu sınavı, ilgili anabilim dalı tarafından belir-
lenen yöntemlerle yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, yapılandırılmış sözlü, hasta veya olgu sunumu,
muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri yöntemlerden oluşabilir. Sı-
navlar ilgili anabilim dalında ders veren öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Sınav
sonuçları en geç beş iş günü içinde ilan edilir.

Mesleki uygulama geçme notu

MADDE 30 – (1) Mesleki uygulama geçme notu, mesleki uygulama sonu teorik ve
pratik sınavlar, ara sınav ve mesleki uygulama karne notlarının sene başında ilgili anabilim
dalı tarafından belirlenen ve öğrencilere duyurulan yüzdelerinin toplamından oluşur. Mesleki
uygulama geçme notu 70 ve üstüdür. Mesleki uygulama notları, ilgili anabilim dalı tarafından
yazılı olarak dönem koordinatörlüğü aracılığıyla Dekanlığa iletilir ve Dekanlık tarafından ilan
edilir.

Mesleki uygulama bütünleme sınavı ve mesleki uygulama tekrarı

MADDE 31 – (1) Mesleki uygulama geçme notu 70’in altında olan öğrenciler başarısız
olarak kabul edilir. Bütünleme sınavları o yılın son mesleki uygulamasının bitiminden en az
beş gün sonra olacak şekilde programlanır. Bütünleme sınavı mesleki uygulama sonu sınavları
ile aynı şekilde yapılır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu mesleki uy-
gulamayı veya mesleki uygulamaları bir sonraki ders yılında tekrarlarlar. Bu tekrarlarda devam
zorunluluğu vardır.
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(2) Mesleki uygulama tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süre-
lere göre, dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki
mesleki uygulama sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları tak-
dirde beklemeksizin üst sınıf programına yerleştirilirler. Üst sınıfa intibaklar o dönemin koor-
dinatörünün belirleyeceği mesleki uygulama takvimi çerçevesinde gerçekleşir.

(3) Öğrencinin mesleki uygulamalardaki devam durumu ilgili mesleki uygulama eğitim
sorumlusu tarafından takip edilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak her bir mesleki uygulamanın
teorik ve pratik tüm ders saatlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler başarısız
sayılır ve mesleki uygulama sonu sınavına alınmazlar, bütünleme hakları yoktur ve mesleki
uygulama tekrarı yaparlar. Mesleki uygulama sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret
sınavı açılmaz.

(4) IV ve V inci sınıflarda, o sınıf programında yer alan tüm mesleki uygulamalar başarı
ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Ancak IV ve V inci sınıflarda mesleki uygulama bü-
tünleme sınavlarının sonunda kısa süreli mesleki uygulamalardan sadece tek birinde başarısız
olan ve bu yüzden üst sınıfa geçemeyen öğrencilere mesleki uygulama tekrarı olmadan ve tek
bir mesleki uygulama için bir defaya mahsus olmak üzere ek sınav hakkı verilir. Bu sınav son
bütünleme sınavı bitiminden en erken yedi gün sonra yapılır ve başarılı olan öğrenciler üst sı-
nıfa başlatılır. Başarısız olan öğrenciler ise mesleki uygulamayı tekrar alırlar.

VI ncı sınıfa ilişkin esaslar
MADDE 32 – (1) VI ncı sınıfa ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Not Değerlendirmeleri ve Mezuniyet

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 33 – (1) Sınavlarda tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Hesaplama sonu-

cunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya
beşten büyükse bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

(2) Alınan notların 4’lük sistemdeki karşılıkları, YÖK’ün belirlediği katsayı cetveline
göre hesaplanır.

(3) Sınav sonuçlarını tanımlamada notlara ilişkin aşağıdaki tablo kullanılır:
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a) Faz I (Birinci, ikinci, üçüncü sınıf)’de verilen tıbbi dersler için asgari başarı sınırı
60, Faz II’de her bir mesleki uygulama için asgari başarı sınırı 70’tir. Faz I’de A, A-, B+, B, B-
notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Mesleki uygulamalarda A, A-, B+, B notları ba-
şarılı sayılır, B- notları da F olarak kabul edilir.

b) NA notu: Ders kurulları/mesleki uygulama devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen
öğrencinin aldığı nottur. Not ortalama hesaplamalarında sıfır katsayı karşılığı ile işlem görür.

c) S yeterli not: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden başarılı
olan öğrencilere verilir.

ç) U yetersiz not: Not ortalamasına katılmayan ve kredi yükü olmayan derslerden ba-
şarısız olan öğrencilere verilir.

d) W: seçilen dersi bıraktığı için sınav notu oluşmamış öğrencilere verilir.
Sınavlarla ilgili genel hükümler
MADDE 34 – (1) Sınav yöntemi, kapsamı, not dağılımı, öğrenciden beklenen sınav

başarısı ders kurulu ve mesleki uygulama başında yazılı ve sözlü olarak ilan edilir.
(2) Sınavlara girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşullar ile ilgili mev-

zuat kapsamında getirilen yükümlülükleri yerine getirmek gerekir.
(3) Öğrenciler sınavlara saptanan gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini

yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
(4) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.
(5) Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya

çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan
benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa, hakkında disiplin soruşturması açılır. So-
ruşturma süresi boyunca söz konusu etkinlik değerlendirilmez. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı
disiplin cezasının yanı sıra söz konusu etkinlik için sıfır notu verilir. Disiplin soruşturması so-
nucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği
düzenlenir.

(6) Sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi haberleşme araçlarıyla, cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği
bulunan cihazlarla girmek yasaktır. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğ-
renciye kopya çeken/teşebbüs eden öğrenci muamelesi yapılır.

(7) Sınav soruları ya da verilmiş yanıtlar, bir kâğıda yazılarak sınav salonundan çıkar-
tılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.

(8) Uygulama sınav sonuçları ders kurullarında beş iş günü içerisinde dönem koordi-
natörlüğüne bildirilir.

(9) Sınav sonuçları Dekanlık tarafından Fakülte öğrenci işleri ve/veya Fakülte internet
sayfasında ilan edilir.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz
MADDE 35 – (1) Sınavlarda, derste anlatılmayan ancak ders programında yer alan ko-

nulardan soru sorulabilir. Öğrencinin, ders kurulu veya mesleki uygulama dersleri amaç ve he-
defleri doğrultusunda bilgi edinme sorumluluğu bulunmaktadır.

(2) Eğitim programında uygulanan sınavlara ilişkin öğrenci itirazlarında aşağıdaki süreç
izlenir:

a) Öğrenci sınav sorularına ilişkin itirazları için sınavı takip eden ilk beş iş günü içinde
Fakültedeki öğrenci işleri birimine yazılı olarak başvurur. Öğrenci, itiraz ettiği her bir soru için
ayrı itiraz dilekçesi yazmakla ve iki sayfayı geçmeyen kaynak göstermekle yükümlüdür.
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b) Öğrencinin itirazı, dersin öğretim üyesi tarafından aynı gün içinde incelenir ve De-
kanlığa iletilir. Bu değerlendirmenin sonucuna da öğrencinin itirazının devam etmesi duru-
munda, dönem koordinatörü, ilgili anabilim dalından bir öğretim üyesi ve Ölçme Değerlen-
dirme Kurulunda görevli bir öğretim üyesinden oluşturulan üç kişilik komisyon maddi bir ha-
tanın olup olmadığı açısından itirazı tekrar değerlendirir. Sonuç, en geç beş iş günü içerisinde
yazılı olarak Dekanlığa rapor edilir. Dekanlık sonucu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

c) Öğrenci, sınav notuna ilişkin itirazı için sonuçların ilan edilmesini takip eden ilk beş
iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu süre dışındaki itirazlar kabul edilmez.

ç) Alan içi seçmeli derslerin sonuçlarına yapılan itirazlar dekan yardımcısı, sınıf koor-
dinatörü ve seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır ve Dekanlık tarafın-
dan ilan edilir.

Onur/yüksek onur öğrenciliği
MADDE 36 – (1) Başarılı öğrencilere onur ve yüksek onur derecesinin nasıl verileceği

Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrencilere onur ve yüksek

onur derecesi verilmez.
Mezuniyet
MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için mezuniyeti için

gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, mesleki uygulamaları ve benzeri çalışmaları
başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00/4.00 her yıl için 60
AKTS olmak üzere 360 AKTS tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet hakkını kazanan öğ-
renci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan de-
mirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını kazanır.

Diplomalar
MADDE 38 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Fakültenin ilk iki yılını en çok dört yılda

başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri
ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa
dönmeleri halinde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

b) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans ve klinik
bilimleri yüksek lisans kademesini toplam olarak en çok sekiz yılda başarıyla tamamlayanlara
klinik bilimleri yüksek lisans diploması verilir. Bu diploma hekimlik yapma yetkisi vermez.
Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanların tekrar aynı programa dönmeleri halinde aldıkları
diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermeleri gerekir.

c) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini ba-
şarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kurullar
MADDE 39 – (1) Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin sü-

reçlerin sağlıklı işleyebilmesi için aşağıda yer alan kurul, komisyon, koordinatör, sorumlu ve
danışmanlardan yararlanılır:

a) Tıp Eğitimi Geliştirme Üst Kurulu.
b) Program Değerlendirme Kurulu.
c) Fakülte Müfredat Kurulu.
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ç) Ölçme Değerlendirme Kurulu.
d) Akreditasyon ve Öz Değerlendirme Kurulu.
e) Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim Değişim Programları Kurulu.
f) Koordinatörler Kurulu.
g) Öğrenci Eğitim Kurulu.
ğ) Mesleki Beceri Kurulu.
h) Fakülte İntibak Komisyonu.
ı) Mezuniyet Öncesi Eğitim Baş Koordinatörü.
i) Dönem Koordinatörü.
j) Seçmeli Dersler Koordinatörü.
k) Ders Kurulu Sorumlusu.
l) Mesleki Uygulama Sorumlusu.
m) Akademik Öğrenci Danışmanı.
(2) Birinci fıkrada yer alan kurul, komisyon, koordinatör, sorumlu ve danışmanların

görevleri, teşkili ve diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslarla düzenlenir.
Fakülte dışında eğitim
MADDE 40 – (1) Öğrencinin yazılı talebi olması durumunda ulusal ve uluslararası an-

laşmalar çerçevesinde düzenlenen öğrenci değişim programlarına katılımı, Fakülte Yönetim
Kurulunun kararına göre olur.

(2) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışında klinik mesleki uygulamaların
kurum dışında yapılabilmesi için öğrencinin kurum dışında almayı planladığı mesleki uygula-
maya ait içeriğin Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması ve Fakülte Yönetim Kurulunun bu baş-
vuruyu onaylaması gerekir.

Disiplin
MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu ka-
rarları uygulanır.

Tebligat
MADDE 43 – (1) Öğrenciye yapılacak her türlü yazılı tebligat; öğrencinin Üniversiteye

ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta ad-
resine yapılmak, öğrenci adına Üniversite tarafından açılan e-posta adresine gönderilmek veya
Fakülte tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler her kayıt yenileme
döneminde iletişim adreslerini de güncellemek zorundadırlar.

(2) Öğrenci; kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği takdirde
yeni adresini 15 gün içerisinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemekle yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant

İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları (sanat

eseri hazırlayan öğrenci ise özgün eser raporunu), Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitü

tez/sanat eseri raporu yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü (sanat ese-

rinde sözlü ve uygulamalı) olarak savunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim

gördüğü dilde” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim

gördüğü dilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun

kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir ya-

bancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde bir

tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının ya-

bancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi bu dilde ta-

mamlanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2017 29957

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/6/2017 30108

2- 22/6/2018 30456

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               24 Kasım 2019 – Sayı : 30958



Haliç Üniversitesinden:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar
ile devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
c) Anabilim/anasanat dalı: Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün

ilgili anabilim/anasanat dalını, 
ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

tim ve öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu, 

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim
Enstitüsünde lisansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını veya ana-
sanat dalı başkanlarını, 

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı
başkanlarından oluşan kurulu, 

f) Enstitü: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapan Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü
Eğitim Enstitüsünü, 

g) Enstitü Kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu, 
ğ) Enstitü Müdürü: Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü, 
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yö-

netim Kurulunu, 
ı) GNO: Genel not ortalamasını, 
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 
k) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü, 
l) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu, 
m) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan “Test of English as a Foreign

Language” Sınavını, 
n) Üniversite: Haliç Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
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p) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını, 
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını, 
s) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Eğitim ve öğretim dili 
MADDE 5 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim

ve öğretim dili Türkçedir. 
(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirli programlarda

tüm dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.
(3) Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri

çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile proje ve tez çalış-
maları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir. 

(4) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Öğretim düzeyleri ve süreleri 
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşur. 
(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki dönemden ve her dönem sınavlar dâhil 16 haftadan oluşur. Lisansüstü
eğitimin akademik takvimi ayrıca belirlenir. 

(3) Güz ve bahar dönemlerine ilave olarak, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir.
Bunların takvimi, süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

Yeni lisansüstü programlarının açılması 
MADDE 7 – (1) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile yeni

lisansüstü programlar açılabilir. 
(2) Lisansüstü programlar, Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak

Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile Enstitünün bir anabilim/anasanat
dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açı-
labilir. 

(3) Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK onayı alınarak, yurt
içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar
yürütülebilir. 

Derslerin açılması ve kontenjanların belirlenmesi 
MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, hangi düzeyde yabancı dil seviyesi arandığı,
programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin
esaslar; anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir. 

(2) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten program-
larında her dönem hangi derslerin açılacağına, derse kaydolacak öğrenci sayılarına ve bu ders-
lerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
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(3) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatı önce Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapar. Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve kurulan ko-
misyon kararı sonrası teklif edilen dersler Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı
ile açılır.

(4) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğ-
retim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldü-
ğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun olumlu
görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir. 

(5) Enstitüde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle
ders açılamaz.

Yabancı dil hazırlık eğitimi 
MADDE 9 – (1) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans programına kayıt yap-

tıran öğrenciler için, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı
öğrencilerinin, kayıt, eğitim ve öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili
mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı 
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim
kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora prog-
ramı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. 

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders
aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. 

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bu-
lunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu-
nun kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri
de verilebilir.

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

(6) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-
lerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna ka-
tılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir. 

Yurt dışı eğitim 
MADDE 11 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa
eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumla-
rından sağlanabilir. 

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim programının bir par-
çası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı gerekir. 
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(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, Enstitü tarafından belirlenen başarı koşulları
aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gön-
derilecek belgelere göre, anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
karara bağlanır. 

Uzaktan öğretim 
MADDE 12 – (1) YÖK kararı üzerine, Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğ-
retim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların ilanı 
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları ile eğitim ve öğretime başlama yeter sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
üzerine, Enstitü Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(2) Her dönemin başlamasından önce, Enstitünün öğrenci kabul edeceği programların
adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk va-
tandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir. 

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için öğrencinin beyanı yeterlidir. Sunulan belgelerdeki
sınav puanlarının geçerlilik süresi adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavı yapan ku-
rumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt
tarihinde de geçerli sayılır. 

Öğrenci sayısı yetersizliği 
MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da daha önce açılmış
olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Prog-
ramın daha sonra açılması durumunda, eğitim ve öğretime başlatılmayan adayların giriş sınav-
ları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile geçerli kabul edilebilir. 

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları 
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun

olanlar için açılır. Yüksek lisans programlarına başvuracak olan adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır: 

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun
görülen bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak
koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puana
sahip olmak.

c) Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip ol-
mak. 

(2) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK
tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen
sınavlar da kabul edilebilir. Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, güzel sanatlar ve kon-
servatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarına başvuracak adaylarda ALES puanı aranmaz. 
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(3) Üniversitenin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencile-
rinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır: 

a) Lisans öğreniminde en az ilk yedi dönemini tamamlamış olmak.
b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az

3,00 olmak. 
(4) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve birinci

fıkradaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır. 
Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları 
MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, tezli yüksek lisans öğrenimini

tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için
açılabilir. 

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır: 

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmak.

b) Yüksek lisans diploması olan adayların, başvurdukları programın puan türünde,
ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, en az 80 standart
puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES
puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun be-
lirlemiş olduğu taban puana sahip olmak.

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği
fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sa-
yısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına
sahip olmak.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az ol-
mamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip ol-
mak.

d) Lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az 2,50 ya da eş değeri olmak.
e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, Senato tarafından aksine

karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik
standart puanına sahip olmak. 

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça Enstitüde güzel sanatlar ve konservatu-
varlarla ilgili program/anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES’ten standart puan alma ko-
şulu aranmaz. 

(4) Temel tıp puanı; Tıpta/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
(TUS)/(DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve
klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları
sonucunda elde edilir. 

(5) Üniversitenin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden
doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır: 

a) Lisans öğreniminde en az ilk sekiz dönemini tamamlamış olmak. 
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b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en
az 3,00 veya eşdeğeri olmak. 

(6) Lisans derecesiyle programlara başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamasının
en az 3,00 ya da eş değeri olması ve ikinci fıkradaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora prog-
ramlarına intibakları yapılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 17 – (1) Yabancı uyruklu adayların tamamen yabancı dilde eğitim ve öğretim

yapan anabilim/anasanat dalları dışında lisansüstü eğitim için başvuran adayların, kabul ko-
şulları Üniversitenin yabancı dil değerlendirme komisyonu ve HALİÇ-TÖMER birimi tara-
fından belirlenir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu öğrencilerin prog-
rama kabulünde; 

a) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin
birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YDS’den 55, doktora veya sanatta ye-
terlik için başvuranların ise YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen
başarı taban puanına sahip olmaları,

b) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul
edildiğini belgelemeleri, 

gerekir.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı

aranmaz. 
(4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-

liği uyum programları, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları öğrenci değişim programları ile
gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler ayrıca bir sınav yapılmadan
lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

Yazılı ve/veya mülakat sınavı 
MADDE 18 – (1) Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yüksek lisans

ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edebileceği gibi
ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. 

(2) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını de-
ğerlendirmek ve yazılı sınav ve/veya mülakat yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asıl, iki yedek üyeli bir jüri oluş-
turur. 

(3) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının
gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı da yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme so-
nuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır. 

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü 
MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya te-

mel tıp puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ve yazılı/mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek
adayların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota
dönüştürülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans genel
not ortalamasının %30’u ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %20’si alı-
narak hesaplanır. ALES puanı aranmayan programlarda, lisans genel not ortalamasının %60’ı
ve yazılı/mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %40’ı alınarak genel başarı notu he-
saplanır. 
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(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, yazılı/mülakat jürisi tarafın-
dan, genel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla Enstitü
Müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları
programlara kabul edilirler. 

(3) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların
en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir.
Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yap-
tırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme
sırası esas alınarak kabul edilir. 

Özel öğrenciler 
MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde açılmış bulunan derslere
özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler. 

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir. 
b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat

dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. 
c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak

öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadırlar. 

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK
ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitede öğrencilik hakkı kazanılan lisans-
üstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak,
bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Lisansüstü programa
kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alacağı ve muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü
eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

d) Özel öğrencilikle ilgili programlar doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. 

Yatay geçiş yolu ile kabul 
MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat dalı veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi
tamamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen
kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not
ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar. 

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için; 
a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının

bulunması, 
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not orta-

laması yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75; doktora/sa-
natta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75 olması, (Yüzlük not
sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin notlarının yüzlük
sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate alınarak hesaplanır.)

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin Enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği ko-
şulları sağlamış olması, 

gerekir. 
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(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora/sanatta yeterlik veya bütün-
leşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora/sa-
natta yeterlik veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğ-
rencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş
istemlerinin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu
karar verir. 

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci,
eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır. 

Kredi transferi 
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurt

içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeni
ile danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilir. Bu öğrencinin kre-
dileri transfer edilen derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış
olduğu lisansüstü derslerin başarı notları not ortalamasına katılır. 

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yer-
lerine sayılabilecek dersler varsa, o derslerle birlikte, aksi takdirde, seçmeli ders olarak adı ve
kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir. 

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler,
doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez. 

Öğrenim ücreti 
MADDE 23 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti

ilgili programın normal süresi içindeki ders ve tez/proje aşamasını kapsar. Öğrenim ücreti, her
yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretleri kayıt
aşamasında veya kayıt yenilemelerinde ödenir; ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapıl-
maz veya yenilenmez. 

(2) Lisansüstü programlara burslu veya çalışma karşılığında kabul edilen öğrenciler,
burs şartlarını kaybetmeleri veya çalışma koşullarını yerine getirmemeleri halinde öğrenim üc-
retini ödeyerek öğrenimlerine devam edebilirler. 

Enstitüye kayıt yaptırma 
MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi

içinde Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kay-
bederler. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme/silme süresi sonuna kadar yapılabilir. 

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-
yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. 

Kayıt yenileme 
MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin
alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir. 

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır. 
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Kayıt sildirme 
MADDE 26 – (1) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir veya ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması ya da diğer sebeplerle
kendiliğinden kaydı silinebilir. 

(2) Öğrenci tez/proje dönemine geçmeden kaydını sildirirse, tez/proje ücreti iade edilir.
Tez/proje aşamasına geçtikten sonra kaydını sildirirse, öğrenim ücreti iade edilmez. Bilimsel
Hazırlık Programı sonunda kaydı silinen öğrenci, bilimsel hazırlıkta aldığı ders kredisi kadar
ücret öder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders seçme ve derse kayıt 
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayın-
dan sonra uygulanır. 

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden en fazla iki ders seçebilir. 

(3) Öğrenciler, ilk kayıt oldukları dönemde seminer dersi haricinde en az üç ders almak
zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danış-
manlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak, yapılacak ders silme işlemi sonu-
cunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının Enstitü Kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düş-
mesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz. 

(4) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorun-
dadır. Bu derslerin en geç takip eden iki dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman
ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan
ders veya dersleri alırlar. 

(5) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek li-
sans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden
seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış ol-
maları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler. 

(6) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen
dönemden itibaren tez süresince her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

Derslere devam 
MADDE 28 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan

dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin
%30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci
o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı
kazanamayanların listesi, final sınav döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğ-
retim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir. 

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili
öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya
başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz. 

Sınavlar 
MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı ve bütünleme sınavı

olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şe-
kilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır almış sayılır.
Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
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a) Ara sınav: Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, la-
boratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. 

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır. 
c) Mazeret sınavı: Ara sınav sınavı yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme hakkını

elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebi ile sınava giremeyen öğrencilere, 5 iş günü
içersinde gerekçeli mazeretlerini dilekçe ve belge ile Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde
olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen takvime göre kullanırlar. 

ç) Bütünleme sınavı: Final sınavından başarısız olan öğrencinin belirlenen takvimde
sınava girmesi ile yapılır.

Ders başarı notu 
MADDE 30 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten

başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65, doktora/sanatta ye-
terlik programında ise en az 70 olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli,
ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim
bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Final sınavının ders başarı notuna etkisi %40’tan
az, %60’tan fazla olamaz. Final sınavından başarısız olan öğrencinin bütünleme notu final
sınav notu yerine geçer.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne iletilir. 

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil, öğrencinin
aldığı en son not esas alınır. 

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve kar-
şılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir: 

Başarı Notu Harf Notu Anlamı Not Aralığı
4,00 AA Mükemmel 90-100
3,50 BA Çok İyi 80-89
3,00 BB İyi 70-79
2,50 CB Orta 65-69
0,00 FF Başarısız 0-64
0,00 NA Devamsız 0

T Muaf
(5) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, birinci fıkradaki harf notlarının dışında

kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan; 
a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve orta-

lama hesaplarında kredili dersler için (F), kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür. 
b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders

için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlaya-
mamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en
geç 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti F
notuna dönüşür. 

c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez/dönem projesi çalışmalarında başarılı olun-
duğunda verilir. (S) notu genel not ortalamasına katılmaz. 

ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir.
(U) notu genel not ortalamasına katılmaz. 

d) T (Transfer/Muaf): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği
ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler ile bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre diğer üniversitelerden alınan dersler için verilir. (T) notu genel not ortalamasına
katılmaz, ancak bu dersler öğrencinin ders yüküne ve kredisine sayılır. 
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e) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için ve-
rilir. 

f) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez/dönem pro-
jesi çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir. Gerçek not belirlendiğinde (P) notu gerçek
harf notuyla değiştirilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme 
MADDE 31 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu

itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne
yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması
sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim Ku-
rulunca sonuçlandırılır. 

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı
olarak Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik ge-
rektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Mü-
dürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. 

Ağırlıklı not ortalamaları 
MADDE 32 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının

çarpımı sonucunda bulunan sayıdır. 
(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt

yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek bulunur. 

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren ka-
yıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına
bölünmesiyle elde edilir. 

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar 
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-
lanılacağını göstermektir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. 

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

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimde de yü-
rütülebilir. 

Süre 
MADDE 34 – (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. 
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Danışman atanması 
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dere-
cesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. 

Dönem projesi ve yeterlik sınavı 
MADDE 36 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır. 
(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dö-

nem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, Enstitünün tez ya-
zım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak sunmak
zorundadır. 

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik
sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen dönemde, dönem pro-
jesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorunda-
dır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır. 

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenen üç asıl, bir yedek öğretim üyesi veya
öğretim görevlilerinden oluşur. 

Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/

anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar 
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders,
bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman
atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. 

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok 2 tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden en fazla 2 ders seçilebilir. 

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir. 
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Süre 
MADDE 39 – (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 yüksek lisans programından kaydı silinir. 

(3) Bu Yönetmelikle öngörülen koşulları yerine getiren öğrenci; danışmanın önerisi,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun ona-
yı ile üç dönemde mezun olabilir. 

Tez danışmanı atanması 
MADDE 40 – (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; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar
danışman ile belirlediği tez önerisi, ilgili anabilim dalının tez önerisi değerlendirme komisyo-
nunda değerlendirilir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip en az doktora düzeyine sa-
hip öğretim üyesi arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan yazım kurallarına
uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla
Enstitüye gönderir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınav
süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tez savunma sınavı sonucunda tezi/sanat çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, anabilim/anasanat dalında ilgili
bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili programın akademik
kurul önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması 
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez sınavında başarılı olmuş olan öğrenci te-
zinin son halini, danışman ve anabilim/anasanat dalı tarafından görevlendirilen öğretim elemanı
tez yazım kılavuzuna uygunluğu açısından inceler. Onaylanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını ve iki CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar 
MADDE 43 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir Hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama nitelik-
lerinden birini yerine getirmesi gerekir. 

(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir. 

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. 
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(4) Doktora programlarında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir. 

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 
(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 
Süre 
MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 3.00 genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

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

Tez danışmanı atanması 
MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunlu-
dur. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

Doktora yeterlik sınavı 
MADDE 46 – (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. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında
ilan edilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu Enstitüye yaparlar. Belirlenen tarih dışında
yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yeterlik sınav tarihi, danışman ve anabilim dalı
başkanının yazılı önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Öneri
tarihinden itibaren en erken yedi gün içerisinde sınav yapılabilir. 
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(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğre-
tim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı Enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci en az 60, en çok 90
dakika sözlü sınava alınır. Değerlendirmede yazılı sınavın katkısı %40, sözlü sınavın katkısı
%60’tır. Sınavlar sonucu başarılı sayılmak için en az yüz üzerinden 75 puan almak gerekir. Sı-
nav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye yazılı ve sözlü sınav ev-
rakları ile birlikte teslim edilir. 

(5) 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. 

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, yeterlilik sınavında iki kez
başarısız olmuş ve doktora programından ilişiği kesilecek olan öğrenciler en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış ise, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. 

(7) 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, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır. 

Tez izleme komitesi 
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile kabul edilen 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, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde de-
ğişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına
geçerli bir mazereti olmaksızın süresinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi red-
dedilir. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 
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(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
doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(4) 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 ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. 

(2) 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 ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir. 

(3) Öğrencinin tez savunma sınavına kabul edilebilmesi için en az üç yarıyıl teze kayıtlı
olması ve en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekir. 

(4) Öğrencinin tezini savunabilmesi için sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimleri
ve sosyal beşeri bilimler, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında Senato tarafından
onaylanan dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu, basılmış veya
kabul belgesi alınmış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır. 

(5) 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
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Doktora diploması 
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-
derir. 
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üze-
rine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-
derilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Genel esaslar 
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ol-
mak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
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. 

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve
kredisine sayılmaz. 

Süre 
MADDE 52 – (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
en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği
kesilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusu belirleyebilmesi için ağırlıklı genel
not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama şartını sağlaya-
mayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. 
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Danışman atanması 
MADDE 53 – (1) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri

ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
(2) Danışmanın en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-

terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(3) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite
kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını anasanat dalı
başkanlığının tez öneri değerlendirme komisyonunca onaylanmış tezi Enstitüye önerir, bu öneri
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 54 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç yarıyıl teze kayıt yaptırması ve
diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşullarını sağlaması gerekmektedir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi
için, güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında Senato tarafından onaylanan dergi
listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu, basılmış veya kabul belgesi
alınmış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla 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 Enstitü 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 veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav
süresi en az 60, en çok 90 dakikadır.
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(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 sınavı iz-
leyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması 
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki CD’yi tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru
üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

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

DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinler ve Mazeretler

İzinli sayılma 
MADDE 56 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğ-
renciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir. 

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar.
Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o dönemde de izin
başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izin-
lerini kısa keserek dönüş yapabilirler. 

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim ve öğretim süresinden sayılır. 

(4) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve
4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğ-
renciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine ek-
lenir. 

(5) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar. 
Mazeretler 
MADDE 57 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin

bitimini izleyen üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. 
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(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir dönemde, beş
hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir. Rapor süreleri,
öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. 

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek maze-
retlerin ortaya çıkması halinde Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar
verebilir. 

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya
raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yüküm-
lülükleri devam eder.

Mezuniyet ve diplomalar 
MADDE 58 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin Enstitüye eksiksiz teslim
edilmiş olması gerekir: 

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve
tutanakları.

b) Tez, proje veya sanat çalışmasının, Enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak ha-
zırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si.

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş
veri giriş formu ve yıllık izin belgesi. 

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 59 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sı-

rasında bildirdikleri adrese iadeli-taahhütlü olarak, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki
duyurular ise elektronik posta, ilan panolarında veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edi-
lerek yapılır. 

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdik-
leri halde, bunu Enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğren-
cilerin Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine ya-
pılmış sayılır. 

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

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

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 62 – (1) 25/09/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

24 Kasım 2019 – Sayı : 30958                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ROBOT 
TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI SİSTEMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Tek-

nolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlen-
mesine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ROTASAM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri

ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Robot ve robot teknolojilerini topluma tanıtmak, yapılacak çalışmalarla toplumu bu

teknojiler hakkında bilinçlendirmek, robot kullanımını teşvik etmek, Üniversite ve sanayi iş-
birliğini sağlayarak robot teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmek.

b) Robot ve robot teknolojileri konusunda eğitimler düzenlemek, robot yarışmaları için
ilgili mevzuata göre sertifikalı hakemler yetiştirmek, araştırma, bilimsel çalışma ve projeler
yapmak ve desteklemek, bilimsel akademik çalışmalardan elde edilecek sonuçların ulusal/ulus-
lararası dergi, konferans ve sempozyumlarda sunulmasını/yayımlanmasını desteklemek.

c) Robot teknolojileri konusunda ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek için Üni-
versite ve sanayi işbirliğini gerçekleştirmek.
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ç) Robot teknolojilerine genç araştırmacıların ilgisini çekmek için sergi, yarışma, sem-

pozyum, çalıştay, seminerler düzenlemek, bu alanda ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren

özdeş merkezler ve sektör temsilcileri ile iyi bir işbirliği sağlamak, akademisyenlerin sanayi

temsilcileri ile aralarında bir köprü oluşturmak.

d) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji

uygulamaları için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

e) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, ko-

nuyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak; eğitime, mezuniyet

çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

f) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında robot teknolojileri

ve akıllı sistemler konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları

ilgili sektörlerle paylaşmak.

g) Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere, diğer özel kuruluşlar ve kamu kuruluşla-

rıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliş-

tirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Endüstriyel robotlar birimi, mobil robot birimi, askeri (güvenlik) amaçlı robot birimi,

sürü robot birimi, robot ar-ge birimi, robot görmesi, yapay zeka birimi, eğitim birimi alanlarında

gerekli altyapı ve teknolojileri sağlamak. Bu alanla ilgili ihtiyaç duyulması durumunda yeni

birimler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.

b) İlgili birimlerde araştırma projeleri geliştirmek ve sanayinin bu alanda karşılaştığı

problemlere çözümler üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti sağlamak.

c) Dünyadaki ve ülkemizdeki benzer merkez ve ilgili sektör temsilcileri ile işbirliği

yapmak ve merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek.

ç) Ulusal/uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlar için bildiri/yayınlar yapmak

ve desteklemek, bu tip organizasyon ve faaliyetleri desteklemek ve düzenlenmesine öncülük

etmek.

d) Robot teknolojileri konularında lisans/yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında

kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak.

e) Robot teknolojilerini topluma tanıtmak.

f) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine robot yapım eğitimleri düzenle-

mek.

g) Ülkemizde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar için ilgili mev-

zuata göre sertifikalı hakem yetiştirmek.

ğ) Sanayinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek, gerekli eğitimleri

vermek.

h) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ı) Merkezin çalışma amacına hizmet eden Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin la-

boratuvarlarından, laboratuvarlarındaki  makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı im-

kanlarından Merkezin araştırmacılarının faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla

ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

24 Kasım 2019 – Sayı : 30958                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkezin çalışma alanı kapsamında çalışmalar yapmak.
ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Sürekli Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu

Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve
Rektörlüğe bağlı bölümlerle Merkezin faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulması durumunda eş-
güdümü sağlamak.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma prog-
ramını Yönetim Kurulu onayına sunmak.

e) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam za-

manlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Müdür tarafından Rektör onayına sunulur.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık
eder.

Yönetim Kurulu 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları  ile Üniversite Yö-

netim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve
Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan fazla
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
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(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-

lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyon kurabilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Robot teknolojileri ve akıllı sistemler ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara

katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş, proje ve danışmanlık tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulun-

mak.

d) Merkez için gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarında belirtilen işleri organize etmek.

g) Merkezin destekleyeceği proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzeri alanla

ilgili faaliyetleri belirlemek.

Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör

tarafından belirlenen diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluş-

larından seçilen altı üye ile Müdür dahil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Da-

nışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin ye-

rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere gerekli

hallerde daha sık olacak şekilde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. 

(4) Danışma Kurulu; Üniversitenin robot ve robot teknolojileri konusuyla ilgili Fakül-

telerine bağlı bölümlerin bölüm başkanlarından, meslek yüksekokullarının müdürlerinden, ens-

titü müdürlerinden oluşur. Bu birimlerden Danışma Kuruluna katılım mecburi değildir. Konu

ve kapsam gereği Danışma Kuruluna sanayi temsilcileri ve alanında uzmanlar davetle çağrıla-

bilir. Müdür, Danışma Kurulunun Başkanıdır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet rapo-

runu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen

çalışmalar hakkında görüş bildirmek, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

c) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri

ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak, ilgili konularda Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler

Araştırma grupları
MADDE 15 – (1) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetlerinin verimli yürütülebil-

mesi amacı ile belirlenmiş alt araştırma ve uygulama alanlarında bilimsel araştırma grupları
oluşturulabilir. Araştırma grubu üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca be-
lirlenir. Araştırma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör
belirlenir ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez sekreteri
MADDE 16 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına Merkez

sekreteri görevlendirilir. Süresi dolan  Merkez sekreteri yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplan-

tılarında raportörlük yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve iş-
lemleri yürütür.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkrasındaki “Sanat ve Tasarım Fakültesi” ibareleri “Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi” olarak değiştirilmiştir.

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2016 29876

2- 26/2/2017 29991

3- 19/9/2018 30540

4- 6/10/2019 30910
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10237 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10238 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10241 

—— • —— 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10242 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10258/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10211/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10219/1-1 

—— • —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10220/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

12 ADET DÜKKÂN TOPLU HALDE 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Hunat alt geçitte bulunan 12 adet dükkân, toplu halde, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 3 

yıllığına kiraya verilecektir. 

1 - İhale 11/12/2019 Çarşamba günü saat 13.50’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a-2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c-Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz 

ç-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d-Noter tasdikli imza sirküleri. 

e-Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz 

edilmesi.  

f-2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 11/12/2019 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 
 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 

Mevkii Cinsi 

3 Yıllık Muhammen 

Bedel Geçici Teminat Ek Teminat: 

Hunat alt 

geçit 

12 Adet 

Dükkan 
2.850.000,00-TL 85.500,00-TL 50.000,00-TL 

 10140/1-1 
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AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/591264 

1 - İdarenin 

a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Euro Dizel 270.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz 

Benzin 12.000 Litre 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz 

Makine İkmal Bakım Şefliğindeki Akaryakıt deposuna 

boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey verilmek 

üzere ilçe merkezi imar sınırları dâhiline getirilecektir. 

c) Teslim tarihi : Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz 

Makine İkmal Bakım Şefliğindeki Akaryakıt deposuna 

boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey verilmek 

üzere ilçe merkezi imar sınırları dâhiline getirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 

a) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu 

Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir. 

b) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin 

Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi 

Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna 

dair belgeyi ibraz edecektir. 
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c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve 

İzin Belgesi 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

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

Raporu, 

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

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 

Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 

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

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. 

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 

a)Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına 

uygunluk taahhütnamesi 

b) İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin 

taahhütnamesi 

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE 

belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon 
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Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite 

edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu 

kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının 

Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. 

a) Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması 

zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik 

düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı 

hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması 

halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya 

tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. 

b) Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve 

bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması 

öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf 

edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek 

risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî 

ölçüde koruma sağlaması gerekir. 

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 

Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, 

TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik 

edilmiş olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda 

başbakanlığın 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14 - Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 10141/1-1 
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120000 TON OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ  

50 MM (2 İNÇ) LİK TEMEL MALZEMESİ (FİGÜRE HARİÇ)  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

120000 Ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel 

Malzemesi (Figüre hariç) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/553730 

1 - İdarenin 

a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23   21750 

ÇINAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 120.000 Ton Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve 

Elenmiş 50 mm (2 inç) lik Temel veya Alttemel 

Malzemesi Temini (Figüre hariç) 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Malzemesi Temini için Çınar Merkezden en uzak 

mesafe aralığı olarak 40 Km sınırları içerisinde teslim 

alınacaktır. 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren İhtiyaç duyuldukça 

malzeme alımı yapılacaktır. Malzemesi Temini için 

Çınar Merkezden en uzak mesafe aralığı olarak 40 Km 

sınırları içerisinde teslim alınacaktır. Ocak Taşından 

Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2 inç) lik 

Temel Malzemesi Temini (Figüre hariç) Araçlara 

yerinde yüklenmesi ve yerinde tartılması yükleniciye ait 

olacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını 

teklifleri ekinde vereceklerdir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat İhale Komisyonu 

Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14 - Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 10142/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 

Muhtelif Cins ve Miktar Lisans Güncellemesinin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 

ayrıca Sanallaştırma Yazılımı Lisanslarının VMWare Suite Cloud, NAS Storage Disk Artırımının 

DELL EMC, Storage Güncelleme Lisanslarının EMC VNX7600, Yedekleme Ünitesi Ve 

Yedekleme Yazılımının DELL EMC Data Domain marka/modeline uygun olarak Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 
 

İhale Kısımları Evrak Bedeli 

Kısım-1: Sanallaştırma Yazılımları (VMware-20 CPU) Lisansı 130,00-TL 

Kısım-2: NAS Storage (690 TB) ve Mevcut Sistemlerin Bakım Paketi 130,00-TL 

Kısım-3: Yedekleme Yazılımı ve Disk Tabanlı Yedekleme Ünitesi 130,00-TL 

Tüm Kısımlar veya Birden Fazla Kısıma Katılmak için 140,00-TL 
 

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

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

birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen markalar, ihale dokümanı ile Ofis Ticari 

Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve 

ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/12/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10273/1-1 
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OMURGA VE KENAR ANAHTAR İLE YAN BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı Omurga ve Kenar anahtar ile Yan 

Bileşenleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/12/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Teknik Şartnamenin 4.12. maddesinde belirtilen şekliyle hazırlanacak 

numuneler ihale teklif dosyası ile birlikte ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare bildirilecek 

bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10274/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

(II) ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda bilişim malzmesi (KISIM-1: Sunucu Tip-1, Sunucu Tip-2, 

KISIM-2: Masaüstü PC, KISIM-3: Obje Temelli Veri Depolama Sistemi Cihazları, KISIM-4: 

Donanımsal Güvenlik Modülü) Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik 

şartnamesinde belirtilen markalarına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 
 

İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

KISIM-1: Sunucu Tip-1, Sunucu Tip-2 130.-TL 

KISIM-2: Masaüstü PC 130.-TL 

KISIM-3: Obje Temelli Veri Depolama Sistemi Cihazları 130.-TL 

KISIM-4: Donanımsal Güvenlik Modülü 130.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.12.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen 

markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10275/1-1 
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510 ADET ÇOK FONKSİYONLU LAZER YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı 510 Adet Çok Lazer Fonksiyonlu 

Yazıcı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik özellikler listesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 
 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00.-TL 

1. KISIM 500 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı –Tip 1 140,00.-TL 

2. KISIM 10 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı –Tip 2 100,00.-TL 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, teknik özellikler listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/12/2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. Bir adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı numune olarak teklif dosyası ile birlikte 

ihale komisyonuna imza karşılığında teslim edilecektir. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

teknik özellikler listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

teklifler bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10276/1-1 
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50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ  

TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

50 Kg’lık Astarsız Polipropilen Kristal Şeker Ambalaj Torbası alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2019/609045 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2019/2020 kampanya döneminde 50 Kg’lık 

astarsız polipropilen 250.000 adet Kristal Şeker Ambalaj 

Torbası alımı. 

b) Teslim Yeri  : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin işe 

başlama talimatını aldığı tarihten itibaren işe başlanacak 

olup, ihale konusu mallar teknik şartnameye uygun 

olarak teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 05/12/2019 Perşembe günü, saat 14:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Polipropilen torbalar "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliği" (R.G.: 05.04.2018 tarih 30382 sayılı) ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden 

Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" (Tebliğ No:2013/34) hüküm ve esaslarına uygun olarak 

üretilecektir. "Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin 

Bileşenlerinin Migrasyon Testi için Temel Kurallar Tebliği" (Tebliğ No: 2005/34) ve "Türk Gıda 

Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 

Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" (Tebliğ No: 2013/35) hükümlerine göre polipropilen 

ambalaj torbalarına ait (Referans 03.03 numaralı, katı halde kristal ya da toz şeker için Gıda 

Benzeri E ile) son 1 (bir) yıl içinde yaptırılmış "Toplam Migrasyon Testi Analiz Raporu"nu 

İdareye teslim edilecektir. İdareye bu analiz raporunu teslim etmeyen ve analiz sonucu uygun 

olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 10260/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.11.2019 Karar No: 7374 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10 

  06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 23.05.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 33.474 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLİ : Mardin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/N46-c 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10202/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.11.2019 Karar No: 7375 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10 

  06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 18.02.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 56.365 hektar 

• BÖLGESİ : Marmara Denizi 

• KAPSADIĞI İLİ : Balıkesir 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/D/G19-c 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren sekiz (8) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10202/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd. M46-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

15.11.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 

üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10203/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd. M46-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

15.11.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10203/2/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.11.2019 Karar No: 7371 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve 

   TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 

  06530 Çankaya /Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 13.11.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 41.265 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M41-c1, c3, c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete; 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10204/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.11.2019 Karar No: 7372 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve  

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  

  06530 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 28.02.2019  
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RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ  : 23.921 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır, Mardin 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/M45-d 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22 nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir  

 10204/2/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 18.11.2019 Karar No: 7373 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 

• MERKEZİ ve 

  TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 10 

  06530 Çankaya /Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 11.02.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 24.011 hektar 

• BÖLGESİ  : Kara 

• KAPSADIĞI İLLER : Tekirdağ, Kırklareli  

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F19-b1, b4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmî 

Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, beş (5) yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir. 

 10204/3/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2569 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 10182/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı

Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


