
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 96. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programla-

rında yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri, lisans eğitim-öğretimi, kayıt ve
sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü,

kayıt işlemleri, eğitim-öğretim planı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekan: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
c) Dekanlık: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ç) Dönem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir eğitim-öğretim yılını,
d) Dönem öğrenci temsilcisi: Her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş

öğrenciyi,
e) Eğitim Komisyonu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Komisyonunu,
f) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
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ğ) Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin Öğrenci Konseyindeki Tıp Fakültesi öğ-
renci temsilcisini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
ı) Koordinatör: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörünü,
i) Müfredat Komisyonu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Komisyonunu,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
k) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim, Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Fakültede öğretim dili; Türkçe programda Türkçe, İngilizce programda

ise İngilizcedir.
Akademik takvim ve AKTS değeri
MADDE 6 – (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile

belirlenir.
(2) Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için 360 AKTS değerinden oluşan

eğitim programındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve başarılması gereklidir.
Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıt işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslar

çerçevesinde yapılır.
(2) Fakülteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen

günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(3) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarıla-

rıyla ilgili işlemler Fakülte Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar

ve Senato kararlarına göre yapılır.
(5) Fakültenin İngilizce Programı Dönem I’e başlayacak öğrencilerin İngilizce dil mua-

fiyet sınavında başarılı olmaları; muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğ-
rencilerin ise İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirmeleri gerekir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen ki-
şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki ba-

şarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümlerine göre belirlenen katkı payını yatırması halinde kaydı yeniden yapılır.
Kayıt yenilemelerin ilgili öğrenci tarafından yapılması zorunludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kaydını yenilemeyen öğrenci, o eği-
tim-öğretim yılına devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen o yıl eğitim süresinden sa-
yılır.
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(3) Devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğ-
rencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi halinde yenilenir.

(4) Üst üste iki dönem geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrencinin Fa-
külte ile ilişkisi kesilir.

Yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümle-
rine ve Senato tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğ-
rencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemleri

Eğitim-öğretime başlama tarihi
MADDE 10 – (1) Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki ya-

rıyıldan oluşur.
(2) Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta

ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bü-
tünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürele-
rinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapa-
bilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta
önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi İngilizce hazırlık süresi hariç

altı yıl olup, birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi, dönem I ve II’yi kapsar.
b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi, dönem III, IV ve V’i kapsar.
c) Ön hekimlik devresi, dönem VI’yı kapsar.
(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eği-

timin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle Türk Dili, İngi-
lizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve seçmeli dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri,
uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(3) Normal öğrenim süresi altı yıl olup, azami öğrenim dokuz yıl içinde tamamlanmak
zorundadır. Belirtilen sürenin sonunda mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

(4) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil
edilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen ilgili komis-

yonlar tarafından yapılmaktadır. Eğitim-öğretimle ilgili komisyonlar, görevliler ve görevleri
şunlardır:

a) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması,
uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili komisyonlarıyla, anabilim dallarıyla ve Tıp
Eğitimi Anabilim Dalıyla fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar ve Fakülte Kuruluna
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görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik
takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve
bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği
kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun
olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını ha-
zırlayıp Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın
eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde gö-
revlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Mezu-
niyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar.

c) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede Lisans Öğreniminde tüm sınav so-
rularının sınav öncesi ve sınav sonrası değerlendirilmesi ile itirazları alan ve sınav sorularını
değerlendirerek karara bağlayan komisyondur.

ç) Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitim prog-
ramlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toparlanması ve Tıp Fakültesi eğitim
programının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve önerilerini
Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonuna sunar.

d) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Her eğitim ve öğretim yılında öğren-
cilerin gerçekleştirecekleri kanıta dayalı tıp uygulamalarını oluşturur ve Mezuniyet Öncesi
Eğitim Komisyonuna sunar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürütür, bu konuda eğitim top-
lantıları yapar, seminer, sempozyum, çalıştay ve kongre düzenler.

e) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Komisyonu: Fakülte Çekirdek Eğitim Programının
Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uyumunu sağlar, bu konuda anabilim dallarına danışmanlık
verir.

f) İnteraktif Oturum Komisyonu: İnteraktif oturum planlanan her dönem ve ders kurulu
için eğitim programının amaç ve öğrenim hedeflerine uygun şekilde senaryo hazırlamasını ve
hazırlanan senaryo içeriğinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve mezuniyet öncesi eğitim
programının amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

g) Mesleki Beceri Komisyonu: Preklinik dönemde öğrencilerin kazanması gereken te-
mel hekimlik uygulamalarını belirler ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli alt
yapı olanaklarını sağlar.

ğ) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve
düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesidir.

h) Ders Kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve
sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak
çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen
öğretim üyesidir.

ı) Staj eğitim sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlan-
masını ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim
programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili
anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

i) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve
yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

Eğitim şekli
MADDE 13 – (1) Tıp eğitimi, Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve V’te

staj, Dönem VI’da ise ön hekimlik stajı esasına göre yapılır.
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(2) Öğrencilerin Dönem IV, V’te diğer tıp fakültelerinde staj yapması, staj için başvu-
rulacak fakültenin, öğrencinin girdiği yıldaki Fakültenin taban puanından daha yüksek olması
şartıyla kabul edilir.

(3) Yurt içine veya yurt dışına gidecek öğrencilerin alacakları stajın denk sayılmasında;
staj süresinin eşit, staj içeriklerinin de Fakülte müfredatıyla en az %80 uyumlu olması şartı
aranır. Yurt içinde ve yurt dışındaki fakültelerde alınan stajlar üç ayı geçemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri YÖK’ün belirlediği
esaslar çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Mazeret, Kayıt Dondurma, Özel Öğrenci ve

Sınav Değerlendirme Esasları
Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğ-

rencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile de yapılabilir.
Bu durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır.

b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’dan fazlasına maze-
retsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve pratik sınavına alınmaz ve o ders
kurulu sınavından F1 notu alır. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş
bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kuru-
lundan mazeret sınavına alınır. Tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler
dönem sonu sınavına alınmazlar.

c) Dönem I, II ve III’te ders kurulundaki pratik derslerde (anabilim dalı laboratuvar uy-
gulamaları ve mesleki beceri uygulamaları) öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise öğ-
renci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sı-
navına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen
gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalış-
maları için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun teorik ve pratik sınavına alın-
mazlar.

ç) Dönem IV ve V’te geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalı stajın-
daki teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci ilgili staj so-
nu/staj bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Teorik derslerin telafisi yapılmaz.

d) Dönem IV ve V'in pratik uygulamalarında, her anabilim dalı stajında öğrencinin de-
vamsızlığı %10’u geçmemiş ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak
kaydıyla staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çer-
çevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Telafi çalışmasını yapmayan öğrenci pratik sınava
alınmaz. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalı stajı için devamsızlık
süresi %10'u aşanlar staj sınavına (staj sonu sınavları/bütünleme) alınmazlar ve F1 notu alırlar.
Sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

e) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle
devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için E notu alırlar.

f) Devamsızlık sınırını aşmış olan ve raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğ-
rencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 15 – (1) Öğrencinin kaydı haklı ve geçerli nedeninin varlığı hâlinde normal

ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir.

16 Şubat 2020 – Sayı : 31041                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(2) Haklı ve geçerli kayıt dondurma nedenleri şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Mazeretinin belgelenmesi koşulu ile öğrenci/ailesinin doğal afete maruz kalması.
c) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsesinin bulun-

maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmesi koşuluyla,

ekonomik sıkıntı nedeni ile öğrencinin eğitimine devam edememesi.
d) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hâlinin bulunması.
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
f) Öğrencinin tutuklu olması.
g) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, yurt dışı

dil eğitimi, araştırma gibi imkânların doğması.
ğ) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâllerin ortaya çıkması.
(3) Kayıt dondurma süresi bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalık-

ları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda, sağlık raporu ile belgelendi-
rilmesi hâlinde, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenci izinli sayılır.

Değişim programı kapsamında alınan dersler
MADDE 16 – (1) Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenciler

gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı olduklarında Fakülte
programında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde
başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır.

(2) Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler.
(3) Uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışındaki üniversitelerden Fa-

külteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci du-
rum belgesi (special student transcript) verilir.

Mazeretler
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli sayılır,

rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
b) Öğrenciye; eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun ve kardeşinin ağır hastalığı veya

ölümü nedeniyle sınava giremediğini belgelemesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca
uygun görülmesi hâlinde giremediği ders kurulu/staj sonu sınavlar için mazeret sınav hakkı
verilir.

c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir
hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar
veya yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konulmaz.

ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından
değerlendirilip, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeret-
lerini, sunulan belgelere dayanarak kabul veya reddedebilir.

d) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için; raporunu
yurt içi resmî yataklı tedavi kurumlarından almış olması gerekir. Bunların dışındaki sağlık ra-
porları işleme konmaz.

e) Bir eğitim yılında mazeretli geçen toplam sürenin, 14 üncü maddede belirtilen de-
vamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, Fakülte Yö-
netim Kurulu kararıyla öğrencinin öğrenim süresi dondurulur. Öğrenci ilgili eğitim yılının
kalan süresi içinde derslere ve sınavlara giremez.
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f) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversiteler arası spor karşı-
laşmalarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantı-
larda temsil edecek öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli sayılır.

g) Birinci fıkranın (a) ve (f) bentleri uyarınca mazeretli sayılan öğrencilere mazeretli
sayıldıkları dönemde giremedikleri ders kurulu/staj sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilir. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler mazeretleri nedeniyle devam etmediği süreyi anabilim
dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, mazeretleri nedeniyle
giremedikleri pratik dersleri telafi etmelidir, telafi etmedikleri takdirde devamsız sayılır.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretli sayılan süreler 14 üncü maddede açıklanan
sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Sınav ve değerlendirme esasları
MADDE 18 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 puan üzerinden de-

ğerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(2) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsa-

yılar aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar Notlar Kat sayılar
90-100 A1 4.00
85-89 A2 3.50
75-84 B1 3.00
70-74 B2 2.50
60-69 C1 2.00
50-59 *C2 1.50
*C2: Tıp dışı dersler için geçer
(3) Harf notlarından;
a) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı olmayan öğrencinin al-

dığı nottur. Dönem I, II ve III’te F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır, dönem IV ve V’te
ise stajı tekrar eder.

b) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencinin aldığı nottur (0
puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme
hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir.

c) F3: Sınav değerlendirmesi %59-0 arasında olan öğrencinin aldığı nottur.
ç) E: Mazeretli geçmez, mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilerin

aldığı nottur.
(4) Dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aştığı için giremeye-

cek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar
Sınavlar
MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler

şunlardır:
a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te öğrenciye verilen teorik ve pratik uygulamalı ders-

ler olup, ders kurulları şeklinde verilir.
b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır.
c) Ara sınav: Ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi Mezuniyet Öncesi Eğitim Ko-

misyonu tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır. Ara sınav dört haftayı
geçen ders kurullarında uygulanabilir.

16 Şubat 2020 – Sayı : 31041                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsayan teorik ve pratik sınavdır.

d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan tüm ders ku-
rullarını kapsayan teorik ve pratik sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sı-
navında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle gi-
remeyen öğrenciler katılır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları
teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim
dalı başkanlıklarının bildirdikleri çoktan/çoklu seçmeli veya klasik yazılı sorularından oluşur.
Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca
saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sı-
navları için mazeret sınavı açılmaz.

f) Dönem I, II, ve III’te dönem sonu ve dönem sonu bütünleme sınavları akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde yapılır.

g) Ders kurulu sınav notu: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri
(öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına
sahiptir. Soru sayısı 100 soru ve altında olan ders kurulları teorik sınavlarında en az iki baraj,
soru sayısı 100 sorudan fazla olan teorik sınavlarda en az 3 baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir.
Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o
dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı teorik sınav toplam puanından düşü-
lerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders kurulunda ara sınavı yapılmışsa, ders
kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve ara sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun
teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik
sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınav (sözlü, yapılandırılmış
pratik sınav, mesleki beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notu ve
ders kurulu pratik sınavı notunun toplamı ders kurulu sınav notudur. Ders kurullarında iki saat
pratik ders, bir saat teorik derse eşdeğer olarak kabul edilir. Ders kurulu pratik sınav puanı,
ders kurulu toplam sınav notunun %25’inden fazla olamaz.

ğ) Ders kurulları ortalama notu: Her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu AKTS
sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam AKTS sayısına
bölünmesi ile elde edilen nottur. Dönem I ve II’de Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları süresince
danışman öğretim üyeleri tarafından verilen not ve Kanıta Dayalı Tıp Günlerinde yapılan su-
num değerlendirme sonunda verilen not toplanarak (100 üzerinden en fazla 10) öğrencinin son
ders kurulunun puanına eklenir.

h) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine dü-
şen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem
sonu ve bütünleme sınavı notu, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında
alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem
sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından
alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için dönem sonu sınavından en az
50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

i) Dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları ortalama notu ne olursa olsun, dönem
sonu sınavına girmek zorundadır.
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j) Dönem tekrarı: Dönem sonu başarı notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi
gerekirken girmeyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde
o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında
ilgili dönemi tekrar ederler.

Sınav sorularına ve notuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav soruları açıklandıktan sonraki

iki iş günü içinde sınav sorularına itirazlarını Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Sekreter-
liğine edebilirler. Tıp kitaplarında yer alan bilimsel gerekçeleri ile birlikte yapılan itirazlar,
Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve ilgili öğretim üyesinin görüşü de alı-
narak karara bağlanır.

(2) Öğrenci, kesin sınav sonuçlarına itirazını, kesin sonuçların ilan tarihinden itibaren
beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlık öğrenci işlerine yapar ve itiraz maddi hata bakımından
incelenmek üzere dönem koordinatörüne sevk edilir. Sınav sonucunun değişmesi hâlinde sonuç,
dönem koordinatörü tarafından güncellenir.

ALTINCI BÖLÜM
Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IV ve V ile ilgili esaslar
MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları hâ-

linde yapılır. Staj süreleri, Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte
Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Staj programları, Mezu-
niyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali esas alınarak hazır-
lanır ve uygulanır.

Staj sınavı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim

dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; teorik sınav, yapılandırılmış klinik
sözlü sınav/klasik sözlü sınav ve yapılandırılmış pratik sınav şeklinde yazılı ve uygulamalı
olarak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu hâlde girmeyenler için mazeret sınavı açıl-
maz. Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sı-
navına girebilirler.

(2) Dört haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanabilir. Bu sınav teorik veya pratik ola-
rak yapılır. Ara sınav notu, staj teorik notunun %15’ini oluşturur.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 23 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava

girme hakkı olduğu hâlde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj
bütünleme sınavları, o dönemin son staj bitiminden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır.
Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce
Dekanlıkça açıklanır.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 11 inci maddedeki süreler
elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda
devam zorunluluğu vardır.

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanma-
dan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve staj
tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları
hâlinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim da-
lının bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı ol-
dukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.
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(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda
Dekanlığa bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda pratik %10,
teorik %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi pratik dersler için %10’un altında olup da telafisini
yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alın-
mazlar ve F1 notu ile stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Staj notu
MADDE 24 – (1) Staj notu; staj teorik sınav puanı, yapılandırılmış/klasik sözlü sınav

ve yapılandırılmış pratik sınavdan alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Öğrencinin stajdan
başarılı olması için staj notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(2) Staj notları, devam çizelgeleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca staj bi-
timini müteakip en geç üç iş günü içinde otomasyon programına girilir veya Dekanlığa bildirilir
ve ilan edilir.

(3) Staj bütünleme sınavında, staj sınavı kuralları uygulanır.
Dönem notu
MADDE 25 – (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda

alınan notların ortalamasından oluşur. Her staj notu ile ilgili stajın AKTS sayısının çarpımı ve
elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam AKTS sayısına bölünmesi ile elde
edilen nottur.

Seçmeli dersler ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Fakülte Kurulu kararıyla Fakültede ve/veya Üniversitenin diğer fa-

külte ve/veya yüksekokullarında seçmeli dersler açılabilir. Öğrencinin o dönem açılan seçmeli
dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde Dekanlığa bildirmesi ge-
rekir. Öğrenci o dönem değişik alanlarda açılan derslerden en az birini seçmek zorundadır. Ya-
pılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla faz-
lalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Seçmeli derslerle ilgi
esaslar ilgili yönergeye göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ön Hekimlik Dönemi ile İlgili Esaslar

Ön hekimlik dönemi
MADDE 27 – (1) Ön hekimlik dönemi, öğretim programı kapsamında, dönem VI’da

ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan
ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması
ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen,
aralıksız on iki aylık dönemdir.

(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgi-
lerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri
kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dö-
nem VI ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ön hekimlik dönemi, stajların yapılacağı anabilim dalları ve süreleri Fakülte Kurulu
kararı ile belirlenir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim
üyesi ve/veya öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta ha-
zırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu,
konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.
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ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, labo-
ratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmalar, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ön he-
kim çalışma karnesi ile değerlendirilir. Ön hekim çalışma karneleri anabilim dalları tarafından
taj bitimini takiben iki iş günü içerisinde Fakültenin Öğrenci İşleri Bürosuna iletilir. Öğrencinin
aldığı puan 100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız sayılır. Öğrenci
tüm stajlar bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.

d) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan ön hekimlik dönemi eğitim prog-
ramı eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yurt içi
veya yurt dışında eğitim veren fakültelerde alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Kurulu
karar verir. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte
Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) Ön hekimlik döneminde başarılı olmak için öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde
Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu
hâller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız ol-
dukları takdirde bu stajları normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir stajın %10’una mazeretli
veya mazeretsiz devam etmeyenler o stajı tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğ-
renciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre ile devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diplomalar ve Başarı Derecesi

Diplomalar
MADDE 28 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini

(Dönem I ve II) en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları takdirde
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplo-
mayı belirtilen koşullarla alanlar tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı
kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

b) Tıp Doktoru Diploması: Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programlarını
tamamlayarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler dip-
loma almaya hak kazanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 29 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması

için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıdaki şekilde dereceye çevrilir:
Dönem notları ortalaması Başarı derecesi

3,51-4,00 Pekiyi
3,00-3,50 İyi
2,50-2,99 Orta

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 30 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I,
II ve III’te kaldığı dönemi; dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 31 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belirlenir ve ilan edilir. Sınav ta-

rihleri Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hâllerde değiştirilebilir.
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b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk
doldurma, eşleştirme ve açık uçlu) ve pratik olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar; teorik
(yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme ve açık uçlu), pratik/yapı-
landırılmış pratik sınav, yapılandırılmış/klasik sınav ve sözlü sınav şeklinde yapılır.

c) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya
cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tara-
fından disiplin soruşturması açılır.

ç) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

İlişik kesme
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim
Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakültenin öğrenci işleri
bürosuna şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması ge-
rekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir.
Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Fakülteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kuru-
mun/birimin yazısı üzerine dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi
öğrencinin dosyasında saklanır.

Onur öğrenciliği
MADDE 33 – (1) Dönem ortalama notu 90-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış

olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlük tarafından onur öğrencisi olarak
ilan edilir.

Danışman öğretim üyesi
MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ile il-

gili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi
akademik danışman olarak görevlendirilir.

Öğrencilerin giyimi
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar

Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnö-

nü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i)

bendi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde bahar ve güz yarıyıllarını, sınav dönemlerini, dersleri ve tez/seminer/dönem proje-
sinin son teslim tarihlerini belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabil-

mesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sı-
navlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini, 

d) Dönem projesi: Tezsiz lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders dönemlerinden
birinde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup
değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı, 

e) Enstitü: Munzur Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde ens-
titüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalında bulunan bütün öğ-
retim üyelerinden ve doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü anabilim dalı başkanları ve
müdür yardımcılarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
kurulu tarafından her biri üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Kredi: Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlen-
mediği takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin
haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya la-
boratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,
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k) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
n) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler dışındaki li-

sansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin ders dönemlerinden birinde hazırladıkları,
bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı
bir metinden oluşan çalışmayı, 

o) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans tezi, sanatta yeterlilik veya doktora tezini,
p) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi, Başvuru ve Kabul

Kontenjanların belirlenmesi, başvuru ve kabul
MADDE 4 – (1) Enstitüdeki anabilim dallarına alınacak öğrenci sayıları ve kabul ko-

şulları ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir ve Rektör tarafından onaylanır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşulları, giriş sınavlarına ait hükümler ve de-
ğerlendirme kriterleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde de bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar
Türkçe dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçe-
vesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülke-
lerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi
öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim
dalının görüşü alınmak suretiyle sınavsız olarak kabul edilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

Bu programların hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim
kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş için gerekli
hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programları ile ilgili hususlar
Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim lisansüstü programı olarak
da yürütülebilir.

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; lisans diplomasına ve

başvurduğu puan türünde olmak üzere bir ALES puanına sahip olmak zorundadır. Yüksek
lisans programlarına müracaatta, ilgili puan türüne göre ALES’ten en az 55 puan alma şartı
aranır. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
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(2) Başvuruda bulunan adaylarla ilgili gerekli inceleme tamamlandıktan sonra lisansüstü
öğretime kabul edileceklerin listeleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan
edilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az se-
kiz 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) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan ve Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden en fazla iki ders
seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 8 – (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 öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini ye-
rine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Bir yüksek lisans öğrencisinin mezuniyet süresi, kredili dersleri, seminer ve tez ça-
lışmasını başarıyla tamamlamak kaydı ile en erken üçüncü yarıyılın sonudur.

Tez danışmanı atanması, tez konusu belirlenmesi ve tez konusu değişikliği
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin kabul edildiği enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan
bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber be-
lirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez projesi öneri formu dolduru-
larak danışman onayını da içeren enstitü anabilim dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Danış-
man önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bu-
lunmaması dikkate alınır. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşir. Danışman atanmadığı durumlarda danışmanlık işlemleri enstitü anabilim dalı baş-
kanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, tez önerisinin enstitü yönetim ku-
rulu tarafından kabulünden sonra Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
öğretim elemanlarından olabilir.
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Danışmanın öğrenci sayısı
MADDE 10 – (1) Öğretim üyesinin Üniversite ya da üst kurullarında yer değiştirmesi,

emekliye ayrılması ve 6 ay veya daha uzun süreli il dışı görevlendirilmesi durumunda lisansüstü
öğrenci danışmanlığı öğrenci ders aşamasında ise sona erer, tez aşamasında ise ilgili anabilim
dalının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(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 görüş yazısı ile birlikte enstitü müdürlüğüne, enstitü anabilim dalı başkanlığı
aracılığı ile başvurur. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. İntihal ra-
porundaki benzerlik oranı Senato tarafından belirlenir.

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

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin ciltsiz beş kopyasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden
az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez ça-
lışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla tez
sınavını izleyen üç iş günü 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) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 12 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
7 kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 16 Şubat 2020 – Sayı : 31041



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/
anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-
zuniyet 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 Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az 10 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.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 14 – (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 enstitü
ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 15 – (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 üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklerde en az doktora derece-
sine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman öne-
risinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık bağının bulunmaması
dikkate alınır. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/

anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek li-
sans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırla-
nacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14
ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üniversi-
tenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Öğrenci seminer dersinden başarılı olmadan yeterlik sınavına giremez.
Başvuru ve kabul
MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55 puana,
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az
55 puana,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 puana,

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

sine sahip sayılır.
(3) Doktora programlarında değerlendirme kriterleri Senato tarafından belirlenir.
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre
MADDE 19 – (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.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 16 Şubat 2020 – Sayı : 31041



(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 Üniversitenin
öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile 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. Ayrıca, lisans
derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl
sonunda, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yük-
sek lisans öğreniminde kullanılmış sayılır.

(5) Yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile en geç birinci
yarıyılın başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye önerir. Danışman atanması,
gerekçesi enstitü anabilim dalı kurulunca belirtilip enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek
kaydıyla ikinci yarıyılın sonuna kadar geciktirilebilir. Danışman atanıncaya kadar, danışmanlık
görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Ayrıca, danışmanla öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez konusu ile tez başlığı da enstitüye önerilir. Tez konusu ve tez başlığı enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Danışman önerisinde, lisansüstü öğrenci ile danışman arasında birinci derece akrabalık
bağının bulunmaması dikkate alınır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programla-
rında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı, tez önerisi savunmasının enstitü yönetim
kurulu tarafından kabulünden sonra atanır.

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

daki 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 girebilir.

(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez ders kayıt-
larından sonraki üç ay içerisinde yapılır. Yeterlik mülakat sınavı dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılabilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarı-
yılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.
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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 (ikinci danışman hariç) oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır. Doktora yeterlik komitesinin kararları enstitü yönetim kurulunda onaylandıktan sonra ge-
çerlilik kazanır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında ilgili mev-
zuat ve Senato kararlarına göre işlem yapılır.

(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) 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 kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

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

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın
katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(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 başkanlığı
tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan 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 ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 24 – (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 enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile enstitüye teslim eder. Enstitü
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. İntihal raporundaki benzerlik oranı Senato
tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 tez izleme komitesi raporu sunul-
ması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi
belirlenir. 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.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden
az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma
sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Bu karar, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. 

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve tezi reddedilen öğrencinin talepte
bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans
programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilebilir.

Doktora diploması
MADDE 25 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin sekiz nüshasını danışma-

nına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği
görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ens-
titüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
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hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (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-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, 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 ve Üniversitenin
herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran
adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik sınavında ALES standart puanının %50’si Üniversitelerarası Kurul
tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yetenek değerlendirmesi,
portfolyo incelemesi sonucunun %20’si, mülakat ve yazılı puanının %10’u ve lisans not orta-
lamasının % 5’i ve yüksek lisans not ortalamasının %5’i, lisans diploması ile başvuran adaylar
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için ise lisans not ortalamasının % 10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve
üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan
fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde
ALES puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. Üniversite yalnız ALES puanı ile
de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edi-
len eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitüler-
deki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 28 – (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
öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi 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 ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak
danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip kişilerden olabilir. 

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 30 – (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) 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 enstitü anabilim dalı kurul
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kararı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

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

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri
halinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilebilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, 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 tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar 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 Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
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öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir. Hazırlık programında alınacak dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik olan seçmeli
derslerden her yarıyıl en fazla 2 ders alabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bi-
limsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program ders-
lerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için
yüksek lisans ve/veya lisans derslerinden seçilir. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, 2 yarıyıl
içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
en az 4, en çok 8 derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır.
Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin
ve kredilerin yerine sayılmaz ve başarı notları genel not ortalamasına katılmaz. 

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar yüksek lisans ve doktora
programlarında uygulanan esaslara göre yapılır.

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

(6) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci
bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Yaz yarıyılı
açılmış ise bu yarıyılda öğrenci, ancak başarılı olamadığı dersleri alabilir. Yaz yarıyılı açıla-
mayacak ise tekrar edilemeyen dersler için bir bütünleme hakkı tanınır. Öğrenci, bütünleme
veya tekrar hakkından birini tercih edebilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden
başarılı olamayan öğrenci aynı dersleri almakla yükümlüdür.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gere-
ken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci, her yarıyıl normal bir öğrenci kadar ders alabilir.
(4) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü müdürlüğünce du-

rumlarını belirten bir not döküm belgesi verilebilir.
(5) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir

öğrencinin bulunması gerekir.
(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçmemek koşulu ile öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.
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(7) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri
kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul
koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişle ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 35 – (1) Enstitüye girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıtlarını, her yarıyıl

başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmak zorundadır.
(2) Belirlenen süre içinde mazeret belirtmeyerek kaydını yaptırmayan veya bildirdiği

mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim
programlarına katılamaz ve bu süreyi kullanmış sayılırlar. Mazereti enstitü yönetim kurulunca
kabul edildiği takdirde öğrenci, öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kaydını yaptırabilir.

(3) Öğrenci danışmanının ve enstitü anabilim dalı başkanlığının bilgisi dâhilinde o ya-
rıyıl için aldığı derslerin bazılarını dersler başladıktan en çok iki hafta içinde programdan çı-
karabilir veya programa ekleyebilir.

Programlar
MADDE 36 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve

düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dallarının başvurusu, Ens-
titü Kurulunun görüşü, Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yeni prog-
ramlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-
lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin farklı alanlarda ders seçimine de olanak sağlanır.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite Senatoları tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(4) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-
dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

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

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

(5) Enstitünün yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve ku-
ruluşlarıyla ortak program yürütmesine ve işbirliğine Senato karar verir.
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(6) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi ve kayıtlı
olduğu programdan mezun olabilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belir-
lenebilir.

Ders açma
MADDE 37 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlıklarının
önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından yarıyıl başında duyurulur.

(2) Anabilim dalının açılmasını istediği dersler, her yarıyılda dersler başlamadan en az
iki hafta önce enstitüye bildirilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz ve açılmayan ders-
lere öğrenci kaydedilemez.

(3) Yükseköğretim programındaki lisansüstü dersler, sadece öğretim üyeleri tarafından
verilir.

(4) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda lisansüstü eğitim programları çerçevesinde en fazla
3 adet ders açabilir.

(5) Bir öğrenci lisansüstü programlarda almakla yükümlü olduğu derslerden en fazla 3
tanesini aynı öğretim üyesinden alabilir.

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

(7) Öğrencinin tekrar etmesi gereken dersin veya derslerin sonraki yarıyılda açılmaması
halinde, enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka derse
kayıt yapabilir.

(8) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) İlgili dönemde öğrencinin almış olduğu seminer/dönem projesi dersinin jüri üyeleri
enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilir. Jüri, 3 kişiden oluşur. Seminerin/dönem projesinin
konusu, sınav yeri, saati ve önerilen jüri üyeleri en az bir hafta önceden enstitüye bildirilir.
Sınav katılımcılara açık yapılır.

Devam mecburiyeti
MADDE 38 – (1) Öğrenci; aldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en

az %80’ine katıldığı, proje, ödev, seminer, uygulama ve benzeri çalışmaların süresi içinde ve
başarılı olarak tamamladığı takdirde kaydolduğu dersin bir genel sınavına girebilir.

Sınavlar
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanan sınav prog-

ramları, sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda göste-
rilen gün, saat ve yerde yapılır. Sınavlar her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde ya-
pılır.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yazılı olarak yapılır.
(3) Enstitü anabilim dalı başkanı sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlar.

Sınavlar sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır.
(4) Öğrenci, sınav sonucuna enstitü müdürlüğü nezdinde sınav sonuçlarının ilanından

itibaren en geç bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz edilen sınav evrakı, ders sorumlusu tara-
fından incelenir. Maddî hata varsa, Enstitü anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün onayı
ile düzeltilebilir. Ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı
ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, enstitü yönetim kurulu kararı ile mazeret sı-
navı yapılır.
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(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yük-
seköğretim Kurulu tarafından tespit edilen usuller çerçevesinde belirlenir.

Değerlendirme
MADDE 40 – (1) Öğrencinin almış olduğu derslere ilişkin başarı kriterleri Senato ta-

rafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 41 – (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek şartıyla, aşağıdaki nedenlerle,

enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere, bi-
limsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl,
doktorada dört yarıyıl; askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi
kadardır.

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak
yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Zorunlu olarak askere gitmesi.
c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili

mazeretlerinin olması.
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.
e) Tutukluluk hali.
f) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

g) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulun-
ması.

ğ) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
h) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süreler öğrenim süresine
dâhil edilir.

(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil
eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmeleri halinde bu süreler azami öğrenim sürelerine eklenmez.

Ders telafisi
MADDE 42 – (1) Enstitü bünyesindeki derslerin ilgili öğretim elemanlarının geçici

görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün,
saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde Senato tarafından belirlenen
kriterlere göre telafileri yapılabilir.
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Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından belirlenir.

(3) Bir öğretim üyesi tezsiz yüksek lisans programlarında 12, tezli yüksek lisans ve
doktora programlarında ise toplamda en fazla 12 öğrenciye danışmanlık yapabilir. Enstitü ana-
bilim dalı başkanı sınırlamadan muaftır. Hali hazırda üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulu-
nan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirtilen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık
alamazlar.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-
törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

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

(7) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçe-
vesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mun-

zur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü prog-

ramlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere 33 üncü maddenin birinci fıkrası, 2020-
2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ise 33 üncü maddenin yedinci fıkrası uygulanır.

(2) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 2020-
2021 eğitim-öğretim yılından itibaren ise 43 üncü maddenin yedinci fıkrası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üni-

versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Uşak

Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diş He-

kimliği Fakültesi” ibaresi “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Diş He-

kimliği Fakültesi” ibaresi “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bent-

lerinde yer alan “Diş Hekimliği Fakültesi” ibareleri “Ağız ve Diş Sağlığı” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL KENEVİR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/8/2016 29796
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Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezini

(EKUAM),

ç) Merkezi laboratuvar: Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve

Araştırma Merkezi (UBATAM) laboratuvarlarını,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de endüstriyel kenevir tarımının kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı ola-

bilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları

hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Endüstriyel kenevir tarımındaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek, araş-

tırma, uygulama, eğitim, yayım, yayın ve üretime yönelik bilimsel çalışmalar planlamak veya

Üniversite kapsamında yürütülen çalışmalara destek vermek.

c) Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili iş birliğinde bulunmak, Mer-

kez ile Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye akta-

rımını hızlandırmak.

ç) Üniversitede endüstriyel kenevir ile ilgili yürütülecek her türlü çalışmanın listesini

tutmak ve çalışmalar hakkında yıllık istatistikler oluşturarak bilimsel faaliyet raporu hazırla-

mak. 

d) Üniversite bünyesinde endüstriyel kenevir yetiştiriciliği konusunda yürütülecek ça-

lışmaların tek elden koordinasyonunu sağlamak.

e) Üreticiye ve sanayiciye talepleri doğrultusunda etüt, planlama ve danışmanlık hiz-

metleri vermek.
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f) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası kenevir ile ilgili ortak bilimsel

ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında

iş birliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversite-

nin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde

de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

ğ) Endüstriyel kenevir tarımı ile ilgili başta yöresel olmak üzere yurt çapında problem-

lerin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmek, bu stratejileri paydaşlarla paylaşmak.

h) Merkezi laboratuvarda yapılmakta olan bilimsel ve teknik analizlerin kapsamında

Kenevir ile ilgili analizlerin de merkezi laboratuvarın ilgili mevzuatına göre yapılmasını sağ-

lamak, gerekli alt yapının kurulmasına destek olmak.

ı) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri üretmek.

i) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlanmasını sağlamak ve

bu amaçla başta Üniversitedeki birimler olmak üzere il genelindeki paydaşlarla ilişkide olmak. 

b) Geliştirilen stratejiler çerçevesinde bilimsel çalışmalar yürütmek veya Üniversite

bünyesinde yürütülen Merkezin çalışma konusuyla ilgili lisansüstü çalışmalarını desteklemek.

c) Uşak ili ve bölgesinde endüstriyel kenevir ile ilgili konularda projeler üretmek ve

gerekli çalışmaları desteklemek.

ç) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve değerlendirilmesine yönelik (ziraat, tekstil, tıp,

mühendislik ve benzeri) temel konularda gerektiğinde çalışmalar planlamak; paydaşlarla bir-

likte toplantı, panel, seminer, sempozyum ve benzeri düzenlemek.

d) Endüstriyel kenevir araştırma ve üretiminde teknolojiyi takip ederek modern yetiş-

tirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp yeni çeşit geliştirmek, bölgesel problemler için çözüm

üretmek ve bunların uygulamaya aktarılması için paydaşlarla birlikte yapılacak tarımsal yayım

faaliyetlerine katılmak.

e) Çiftçilerin bilgilendirilmesine yönelik seminer, panel, toplantı ve uygulama çalışma-

larını yürütmek. 

f) Kenevir üretiminde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri

yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, bölgesel ve

ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmasını kurmak ve bu iş birliğini sürdü-

rülebilir hale getirmek.

g) Ulusal düzeyde endüstriyel kenevir ile ilgili yapılacak olan toplantı ve çalışmaları

takip edip bunlara Üniversiteyi temsilen katılım sağlamak.

ğ) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin

raporlar düzenlemek.
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h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs,

seminer ve benzeri eğitim amaçlı programlar düzenlemek ve bu tür programlara katılım sağ-

lamak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın materyali olarak kullanılabilecek

film, video, kaset, slayt, kitap, dergi, gazete ve benzeri materyali hazırlamak ve bu amaçla kitle

iletişim araçlarından yararlanmak, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araş-

tırma imkânlarını geliştirmek.

i) Üniversite öğrencilerine, teknik personeline ve bölge üreticilerine yönelik eğitim

programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde tam gün

çalışan kadrolu konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile

görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühen-

dislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve/veya Yüksekokul öğretim

üyeleri arasından konu ile ilgili alanlarda çalışan öğretim üyeleri arasından olmak üzere en

fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda,

müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya

herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona

erer. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları Merkezin yönetiminden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin teşkilat şemasını oluşturmak, Merkeze bağlı birimlerin düzenli işleyişini

sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıllara ait yıllık çalışma programını ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunun kabulü ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdür yardımcılarının görev dağılımlarını yapmak, Merkezin faaliyet planları çer-

çevesinde görev almalarını sağlamak ve görev dağılımlarını resmi yazıyla ilgililere bildirmek. 
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d) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için Üniversite bünyesinde yürütülecek olan kenevir

yetiştiriciliğine ait çalışmaların yürütüleceği yerin belirlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde

gerekli izinleri almak. 

e) Merkezin bünyesinde yürütülecek olan yetiştiriciliğe ait çalışmalarda arazi, sera veya

laboratuvar gibi yerlerde gerek görüldüğünde bu konuda ilgili birimlerin bilgilendirilmesini

sağlamak ve gerek duyulan tedbirlerin alınmasını sağlamak için Yönetim Kurulu toplantısı

gündemini oluşturmak. 

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yö-

netmek, Yönetim Kurulu kararlarını resmi olarak tutulmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak, ilgili alanlarda yapılacak çalışmalara destek olmak.

ğ) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, yılsonunda hazırlanacak idari ve mali ra-

porları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

h) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlük tarafından

görevlendirilmelerini sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki kenevir araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel

sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği protokollerini Yönetim Kuruluna

sokmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin eğitim amacı ile yurt içi ve yurt

dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

j) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak.

k) Merkezin, paydaşlara ve üçüncü şahıslara yapacağı teknik ve bilimsel desteğin şek-

lini, miktarını ve tarifelerini belirlemek.

l) Zamanla oluşturulacak olan; Merkeze bağlı araştırma-geliştirme birimlerindeki (tarla,

sera, merkezi laboratuvarı ve AR-GE birimleri gibi) veya Üniversitenin ilgili birimlerinde yer

alan ve Merkezin faaliyetleri aşamasında kullanılabileceği yönünde gerekli izinleri alınan arazi,

sera, laboratuvar ve araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması

yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

ç) Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak, yıllık faaliyet

raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporları hazırlamak.

d) Paydaşlar ile uygun iş birliği olanaklarını sağlamak. 
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e) Ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip edip, uygun olanlara katılım konusunda Mü-

düre bilgi vermek.

f) Yenilikleri takip edip, gerekli olan alet, ekipman ve cihazların alımını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte ilgili fa-

külte ve yüksekokulların öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev-

lendirilecek dört öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan ya da süresi

dolmadan görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-

rulu, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çokluğu ile karar alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. 

(3) Yönetim Kurulu her yıl en az iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) toplanır. Rektör

veya Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar ve hükümler çerçevesinde, Merkezin çalışma

ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkez Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını ve bir sonraki yı-

lın çalışma programını Rektörün onayına sunmak veya Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve

çalışma programını görüşerek son şeklini vermek.

c) Merkezin idari ve mali işlerine yönelik hazırlanan raporları değerlendirmek ve onay-

lamak.

ç) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak, çalışma grupları, ko-

misyonlar oluşturmak ve bunların görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkeze sunulan projeleri; Merkezin amaçları doğrultusunda değerlendirmek ve ne

şekilde desteklenebileceğini karara bağlamak.

e) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların mali destek taleplerinin imkânlar dâhi-

linde karşılanabilmesi için kararlar almak.

f) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Rektör; Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, Sağlık Bilimleri Yüksekokul

Müdürlüğünün ve/veya Merkez Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı önerilen en fazla üçer öğretim

üyesi arasından sekiz kişiyi Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Üç yıl süre ile görev-

lendirilen Danışma Kurulu üyeleri, görev süreleri bittiğinde; yeniden önerilmeleri durumunda

bu görev için belirtilen usulde yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan

Danışma Kurulu üyelerinin yerine yenisi görevlendirilir. 

(2) Rektör Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Rektör bu görevini bir yar-

dımcısına devredebilir. 
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(3) Danışma Kurulu her yıl, Rektör veya Müdürün çağrısı üzerine en az bir kez gün-

demle toplanır. Bu toplantılarda önceki işler hakkında bilgi alınır; gelecek dönemin ve ertesi

yılın planı görüşülerek önerilerde bulunulur. Danışma Kurulu başkanı, Merkez Müdürünü ge-

rektiğinde Danışma Kurulunun gündemli toplantısına çağırır.

(4) Danışma Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt

çoğunluğu ile karar alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve değerlendirilmesi konusundaki güncel sorunları

belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak, bunu bir rapor halinde Merkez

Müdürlüğüne sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, laboratuvardaki uzman

kadrosunda bulunan öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanı-

mından, cihazların çalıştırılması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik

kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorum-

ludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 18 – (1) Merkez çalışma amacına göre yürütülecek olan tüm araştırma, hiz-

metler, uygulamalar ve benzeri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Mer-

kez hizmetlerinde kullanılır ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1-Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Kalem Aroma Maddesi Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.03.2020 tarihi saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

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

5- İhalede Granül Bergamot Aromasında en fazla 3 adet, Granül elma aromasında en fazla 
2 adet alternatif teklif verilebilir diğer kalemlerde alternatif teklif verilemez. 

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

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İhalede 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 1286/1-1 

—— • —— 
83 KALEM MALZEME SATILACAKTIR 

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım - Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 
 SİVAS 
1 - Şirketimizce Muhtelif Vagon Parçaları, Hareket Görmeyen Malzemeler, Kullanılır 

Yatık Torna tezgahı, Ahşap Travers ve Kullanılmış/Kullanılmamış Karbürlü Uçlardan oluşan 
toplam 83 kalem malzeme satılacaktır. 

2 - İhale Kapalı Teklif İhale Usulü ile 17.03.2020 tarihinde saat 14.00 ‘te Şirketimiz 
Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 3 geçici teminat alınacaktır. 
4 - Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi 
Başkanlığından temin edilebilir. 

6 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr Satınalma bölümü, 
İhaleler kısmında internet adresinde görülebilir. 1250/1-1 
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BİNA İLE BAHÇESİNİN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1 - Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No: 15    251 pafta, 

125 ada, 3 parsel üzerinde 2054,62 m² alanlı arsa üzerindeki 3000 m² kullanım alanlı bina 

(Bodrum+zemin+3 normal kat + Çatı Katı) ile bahçesinin kiralanması ihalesi işi, 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek 

üzere ihale edilecektir. 

2 - Aylık Muhammen kira bedeli 120.000,00- TL 

3 - Geçici Teminat Tutarı 432.000,00 TL 

4 - İhale 04/03/2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 

5 - Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 - Müracaatlar en geç 04/03/2020 Çarşamba günü İhale saatine kadar İşletme 

Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

İSTENİLEN EVRAKLAR 

A - Ticaret ve Sanayi Odası’ndan işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge, 

B - Kanuni ikametgahı olması, 

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) 

ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Geçici teminatını vermesi, 

E - İmza sirkülerini vermesi, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin(a) 

ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi; 

G - Hesap İşleri Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. 

 1274/1-1 
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3 KALEM MUHTELİF ÇELİK SAC TEMİNİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK 3 KALEM MUHTELİF ÇELİK SAC TEMİNİ ALIMI 4734 

SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE 

EDİLECEKTİR. 

İhale kayıt numarası : 2020/79114 

1-İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 

  253 12 73 

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

2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif çelik sac temini 3 Kalem 

b) Teslim yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 

ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Teslim süresi 30 takvim günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 Salı – saat 1500 

c) Dosya no : 2018010 

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1-İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 

konsorsiyum beyannamesi, 

j) İhale idari şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

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

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

gereken kriterler: 

4.2.1. Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna 

ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 

10204:2004 Tip 3.1’e veya 2.2’ye göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

4.2.2- Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 

9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

4.3- İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), Euro (€), ABD Doları (USA $) olarak 

verebileceklerdir. 

4.4- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düşük fiyat dışındaki 

unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge 

tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir. 

6- İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 
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“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. ihale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

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

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokumanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanı satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler en geç 10.03.2020 Salı – saat 1500’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

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

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri 

üretiminde olanlar hariç olmayanlarına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her bir iş kalemi 

miktarı için kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

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

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

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir 

13.1- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1296/1-1 
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KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Esenler Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden: 
İstanbul İli Esenler İlçesi Tuna Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 

Kültür Merkezi Binası (1.Normal Katında Bulunan Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video Çekimi 
Yeri, Otoparklar) Restoran Olarak Kullanılan Yapı ve Müştemilatına ait Yerlerin Kiralanması İşi” 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1-İdarenin 
a) Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 - 8 

ESENLER / İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 0212 444 00 73 
c) Elektronik Posta Adresi : m.uyar@esenler.bel.tr 
2-İhale konusu kiralama işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kültür Merkezi Binası (1.Normal Katında 

Bulunan Çok Amaçlı Salon, Fotoğraf-Video 
Çekimi Yeri, Otoparklar) Restoran Olarak 
Kullanılan Yapı ve Müştemilatına ait Yerler 

b) Yapılacağı yer ve pafta ada parseli : Esenler İlçesi Tuna Mahallesi 245 DT 2 A Pafta 
900 Ada 16-17 1148-1153 Parseller  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ENCÜMEN SALONU 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- 8 

ESENLER / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :  27.02.2020 Saat:11:00  
c) Muhammen Bedel Aylık : 50.000,00 TL ( Elli BinTürk Lirası)+ %18 

KDV 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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,  
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4.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 
birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenen teklif mektubu. 
4.1.5. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 

180.000,00 TL (Yüz Seksen Bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır. 
4.1.6. İhale konusu kiralanan yer, alt kiraya verilebilir.  
4.1.7. Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine 

getirmek şartı ile en az 3 (üç) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait çok amaçlı salon 
hizmetleri, nikah salonu hizmetleri ve kafeterya işletmeciliğini tamamını birlikte yapmış olduğuna 
dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı iş deneyim belgesi sunması zorunludur. 

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

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 1,40 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,18 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,09’dan küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) 

karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8. Teklifler, ihale günü saat 10:00‘a kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 
ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır.  

10.İsteklinin, ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi vermeleri gerekir. 
11. Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerleri; kesin teminat olarak 

sözleşme bedelinin % 6 sı kadarını vermek zorundadır. 
Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir.  
Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, idarenin takdirinde olup, 

idareyi hiçbir yükümlük altına sokmaz. 1255/1-1 
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RESTORAN BİNASININ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Esenler Belediye Başkanlığı Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden: 
İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi Giyimkent Caddesinde 1077 Ada 13 

Parselin Kuzeydoğusunda Tescil Harici Ağaçlandırılacak Alanda Bulunan Restoran Binasının 
Restoran Olarak Kullanılması Şartıyla Kiralanması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. 

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1-İdarenin 
a) Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 

ESENLER / İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 0212 444 00 73 
c) Elektronik Posta Adresi : m.uyar@esenler.bel.tr  
2-İhale konusu kiralama işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Restoran Kiralanması İşi 
b) Yapılacağı yer ve pafta ada parseli : İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 

Giyimkent Caddesinde 1077 Ada 13 Parselin 
Kuzeydoğusunda Tescil Harici 
Ağaçlandırılacak Alanda Bulunan Bina 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ENCÜMEN SALONU 
  BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- 8 

ESENLER / İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 27.02.2020 Saat :12:00  
c) Muhammen Bedel Aylık : 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası)+ %18 KDV 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 
birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenen teklif mektubu. 
4.1.5. 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 

180.000,00 TL (Yüz Seksen Bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır. 
4.1.6. İhale konusu kiralanan yer, alt kiraya verilebilir.  
4.1.7. Katılımcıların teklif dosyalarında daha önce bizzat yüklenici-kiracı olarak yerine 

getirmek şartı ile en az 3 (üç) yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait restoran ve kafeterya 
işletmeciliğini tamamını birlikte yapmış olduğuna dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan onaylı 
iş deneyim belgesi sunması zorunludur. 

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

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 1,40 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,18 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,09’dan küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) 

karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 – 8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8. Teklifler, ihale günü saat 10:00‘a kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6 - 8 
ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır.  

10.İsteklinin, ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi vermeleri gerekir. 
11. Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerleri; kesin teminat olarak 

sözleşme bedelinin % 6 sı kadarını vermek zorundadır. 
Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte serbesttir.  
Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, idarenin takdirinde olup, 

idareyi hiçbir yükümlük altına sokmaz. 1256/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 16 Şubat 2020 – Sayı : 31041 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
 

Republic of Turkey 
Istanbul Governorship 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project  
 

Consultancy Services for Feasibility Studies and Retrofitting Design of Educational 
Buildings in Istanbul 

(KfW-CB1.4) 
 
Republic of Turkey has received a loan from German Development Bank (KfW) 

toward the cost of Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project 
(ISMEP) and intends to apply a portion of the proceeds to eligible payments under “Consultancy 
Services for Feasibility Studies and Retrofitting Design of Educational Buildings in Istanbul 
(KfW-CB1.4)” which will be implemented by Republic of Turkey, Istanbul Governorship 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU). 

 
(Lot 1 – Educational Buildings located in Asian Side of Istanbul) 

 
The objective of the consulting services is to conduct vulnerability assessments and 

prepare preliminary and final structural retrofitting designs, including consideration of non-
structural elements, architectural, mechanical and electrical designs, cost estimates, bills of 
quantities, specifications, tender documents and provide an overview synthesis of the feasibility 
of the program in terms of technical, economical criteria for approximately 20 educational 
buildings located in Asian Side of Istanbul. 

 
The duration of services is envisaged as 150 calendar days after contract signing. 
 

(Lot 2 – Educational Buildings located in European Side of Istanbul) 
 
The objective of the consulting services is to conduct vulnerability assessments and 

prepare preliminary and final structural retrofitting designs, including consideration of non-
structural elements, architectural, mechanical and electrical designs, cost estimates, bills of 
quantities, specifications, tender documents and provide an overview synthesis of the feasibility 
of the program in terms of technical, economical criteria for approximately 20 educational 
buildings located in European Side of Istanbul. 

 
The duration of services is envisaged as 150 calendar days after contract signing. 
 
For the each mentioned package of works; 
 
Lot 1 – Educational Buildings located in Asian Side of Istanbul 
Lot 2 – Educational Buildings located in European Side of Istanbul 
Istanbul Project Coordination Unit now invites eligible consultants to indicate their 

interest in providing the services. Interested consultants must provide information and documents 
indicating that they are qualified to perform the services such as (not limited to); 

 
 The Consultant must have the experience of major similar assignment completed in 

past ten years for construction retrofitting works and related repair and renovation works in Public 
Buildings with preference for experience on educational and hospital buildings. 
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 Financial status with consultancy turnover in past five years. 
 
 Availability of appropriate skills among key personnel, team composition, etc.. 
 
 Consultants should provide the below listed information; 
 
 Company information, 
 
 Letters of recommendation from previous Employers, 
 
 A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel 

involved. 
 
Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the 

form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the 
JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable 
for the assignment and shall sign the contract after tender award. Interested consultants should 
clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub 
consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” 
and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. 

 
Consultants will be shortlisted in accordance with the procedures set out in the World 

Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers 
(published by the Bank in January 2011 and revised in July 2014) (“Consultant Guidelines”). 
Interested consultants may obtain further information at the address below from 10:00 a.m. to 
16:00 hours, local time. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the Consultant 
Guidelines, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  

 
A Consultant will be selected in accordance with the Selection Based on the Consultants’ 

Qualifications (CQS) method set out in the Consultant Guidelines. 
 
Within the scope of this REoI, one consultant shall be awarded for only one lot. 
 
Consultants are required to include the name and reference number of the tasks (KfW-

CB1.4) in their Expression of Interests. 
 
Expressions of interest must be delivered to the address below by 9th of March, 2020 | 

16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be 
accepted and IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced 
date. 

 
Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) 
 
The Client’s Representative: K. Gökhan ELGİN (Director) 
 
Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad., 
No:6, 34692 Üsküdar, İstanbul, Turkey 
Tel :  +90 216 505 55 00 
Fax : +90 216 225 04 85 
E-mail : info@ipkb.gov.tr 
 1303/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1253171, 1253182 ve 1253191 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 

gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 

11.07.2019 tarihli ve 163072 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 

(bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen Skala Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı 

Alpaslan AKÇAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22832, Oda Sicil No: 

53399) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 

16.01.2020 tarihli ve E.2019/1631-K.2020/115 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 17.07.2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Alpaslan AKÇAM 

hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili kısmı 11.02.2020 tarihli ve 

35037 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 1253/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

23.08.2019 tarihli ve 196927 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile “denetçi belgesi iptal 

edilen”, Diyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin sorumlu denetim elemanı Mehmet Ali 

ÖZGENÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18712, Oda Sicil 

No: 56978) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 

04.02.2020 tarihli ve E.2019/1883-K.2020/258 sayılı kararı ile ”dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 28.08.2019 tarihli ve 30872 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet Ali 

ÖZGENÇOĞLU hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 11.02.2020 tarihli 

ve 34974 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 1253/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kars İli, Merkez İlçesi, 42 pafta, 475 ada, 132 parsel üzerindeki 934565 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Sicil No: 5074, Ticaret Odası: Iğdır, 

Yapı Denetim izin Belgesi: 1147) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. 

İdare Mahkemesinin 10.12.2019 tarih ve E.2018/2276-K.2019/2378 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 11.02.2020 tarihli ve 35151 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 1253/3/1-1 
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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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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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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

–– İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Endüstriyel Kenevir Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - 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.


