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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

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

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,
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c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun

gördüğü Doğuş Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Doğuş Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Doğuş Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Doğuş Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.
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İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,
ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-
mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şahısları/şirketleri tarafından
SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme
raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği
bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde
ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu
işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim
fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez.
İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar

MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında,
ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları
görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun;
muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada
ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-
sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni, ge-
çici ve kesin teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin
ne olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.
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İlan

MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile
ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) İhale onayında gerekli görülmüş ise geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz. İhale/ön

yeterlik dokümanında değişiklik yapılması zarureti hasıl olması durumunda, dokümanın esasını
değiştirmeyecek nitelikteki hususlar zeyilname hazırlanarak ihale dokümanı alanların tama-
mına, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde gönderilir. Değişikliğin ihale/ön yeterlik dokümanının esasını değiştirecek nitelikte ol-
ması durumunda, ilan iptal edilerek yeni ihale dokümanına göre ilana çıkılır.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler
ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı, Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici
olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve denetlemekle görevli olanlar.
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b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-
nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar; bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
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ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu, ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
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işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi TL’ye karşılık gelen tutardaki be-
deli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.
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(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin

edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme

kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluştura-

bilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-

minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen

ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin

birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-

rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve

tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-

zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-

geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek

üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun

olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme

dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek

nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede

isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen

sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici

teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu

ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-

çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-

terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı

incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-

versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-

lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu

tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-

lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
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İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
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(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon

başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve

üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra

hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-

retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-

tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-

derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-

çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-

mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde

bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.

Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından

imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış

teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını

sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen

isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-

gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte

bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-

lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha

önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.

b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler

sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini

vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale

yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
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(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı

gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-

maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu

durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif

eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-

dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin

tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-

lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-

mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-

lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-

mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve

isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit

olunur.

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-

leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-

yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-

teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe

sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
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Kesin teminat

MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-
zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde; istekli, süre-
nin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbar-
namesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir
ve istekli, teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
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(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-

leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler, imza yetkisine
sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde,
sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında
aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön
yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
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ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alım-
ları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla, fonun tahsis amacı ve miktarı esas
alınarak fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre
gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

üstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif öğrenci: Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve

ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirerek öğrencilik hakkından
yararlanan öğrenciyi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Azami süre: Her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın İngilizce

hazırlık sınıfı için dört yarıyılı, bilimsel hazırlık programı için dört yarıyılı, tezsiz yüksek lisans
programı için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için
on iki yarıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

d) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin AKTS kredisi ile
öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının çarpılması ile bulunan
değeri,

e) DNO: Dönem not ortalamasını,
f) DYS: Doktora yeterlik sınavını,
g) EABD: Enstitü anabilim dalını,
ğ) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıklarını,
h) Enstitü Kurulu (EK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsü Enstitü Kurulunu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,
i) Enstitü: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
j) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
k) GNO: Genel not ortalamasını,
l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,
m) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kay-

nağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmayı
ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,
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n) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe
olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

o) İYS: İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,
ö) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,
p) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
r) Normal öğrenim süresi: Her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın

İngilizce hazırlık sınıfı için iki yarıyılı, bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek
lisans programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı
için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı,

s) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları,
ş) Öğretim üyesi: Üniversite kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapan doktor öğre-

tim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
u) Pasif öğrenci: Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve

ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmediği için öğrencilik
hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

ü) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
v) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
y) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
z) Transkript: Öğrenim süresi boyunca alınmış olunan derslerle ilgili detaylı bilgileri

içeren not durum belgesini,
aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
bb) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
cc) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
çç) YDYO: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

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

öğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü 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 on dört, tezsiz
yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on
altı öğrenci düşecek şekilde EK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak, Yüksek-
öğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yü-
rütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi programlardan mezun olanların başvurabileceği ve
adaylarda aranacak diğer koşullar EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans dip-

lomasına sahip olması gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarında, adayların başvurduğu puan türünde ALES veya

eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen puana sahip olması koşulu aranır. Ancak;
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a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES şartı aranmaz.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı veya eşdeğeri

aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar (not or-
talaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri),
ilgili EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir adayın doktora programına başvurulabilmesi için;
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,
b) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden

en az 3.00 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen not ortalamasına,
c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya eşdeğeri kabul edilen sınavlardan

YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen pua-
na sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uz-
manlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora program-
larına başvurularında ALES şartı aranmaz.

ç) Adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sı-
navları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından YÖK tarafından be-
lirlenen asgari puandan az olmamak üzere veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanlardan az
olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

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

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek isteyen tıp fakültesi
mezunu olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT
benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olma-
mak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

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

sahip olması gerekir.
(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden doktora programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına
öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES
puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
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(6) Doktora programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar, (not ortala-
ması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu ve benzeri) il-
gili EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurularının değerlen-

dirilebilmesi için EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen tüm
koşulları sağlaması ve belgelendirmesi gerekir. Başvuru için gerekli belgeleri eksik olan aday-
ların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde YÖK
tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere yalnız ALES puanı veya eşdeğeri ka-
bul edilen sınav puanları kabul edilebileceği gibi lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine
Senato tarafından ek olarak belirlenebilir.

(3) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların
değerlendirilmesinde lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sonucu ile ağırlıkları EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

(4) Doktora programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde temel tıp puanı
veya ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanlarının YÖK tarafından belirlenen as-
gari ağırlıktan az olmamak üzere ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınabileceği; bunun yanı
sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mü-
lakat sonucu da EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ve ilgili
programın şartlarında ilan edilen puan dikkate alınır.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’ta
temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yalnız temel tıp
puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Lisansüstü programlara yapılan başvurular ilgili EABD tarafından kendi bünyesinde
oluşturulan en az üç öğretim üyesinden oluşan kabul jürileri tarafından değerlendirilir.

(8) Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak
adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur.

(9) Kesin kabul listesi ve yedek liste jürinin önerilerinin EYK tarafından onaylanması
ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlarına yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yük-

seköğretim kurumundan, İEÜ içindeki diğer lisansüstü programlardan veya İEÜ’deki aynı
isimdeki tezli ve tezsiz programlar arasından yapılacak yatay geçişlerde kontenjanlar, başvuru
koşulları, değerlendirme ölçütleri, ders eşdeğerlikleri ile diğer koşullar Senato tarafından be-
lirlenen esaslara dayanılarak yapılır.

Özel öğrenci
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan öğ-

renciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki EABD onayı ile İEÜ’deki mali yüküm-
lülüklerini sağlamaları halinde lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğ-
rencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları
gösteren not durum belgesi (transkript) verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge
yerine geçmez.

(2) İEÜ’de bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve ilgili döneme ilişkin mali yükümlü-
lüklerini sağlayan öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim
kurumundaki bir lisansüstü programdan özel öğrenci olarak ders alabilir. Özel öğrencilik baş-
vuru koşulları, ders alma koşulları, alınan dersin notunun nasıl yansıtılacağı ve kredi eşdeğer-
liliği, özel öğrencilik süresi ile varsa diğer ilave şartlar EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından
belirlenir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim
süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve öğrenci değişimi
MADDE 11 – (1) İEÜ ile diğer bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma

uyarınca veya öğrenci değişim programları çerçevesinde İEÜ tarafından en fazla iki yarıyıl sü-
resince anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir veya bu yükseköğretim
kurumlarından öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam
eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili ve İngilizce dil yeterliliği
MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizcedir.

Ancak, Türkçe veya kısmen/tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan ders ya da prog-
ramlar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetine bilgi verilir ve YÖK’ün onayı alınmak
suretiyle ilgili dilde yürütülür.

(2) Kısmen veya tamamen İngilizce olarak yürütülecek yüksek lisans programlarında
zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri veri-
lebilir. Bu programlarda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato kararı ile isteğe
bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılabilir.

(4) Doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zo-
rundadır. Adayların, yabancı dil yeterlilikleri, TC uyruklu adaylar için 6 ncı maddenin dördüncü
fıkrasının (ç) bendine göre yabancı uyruklu adaylar için ise 8 inci maddeye göre tespit edilir.

(5) Öğrencilerin yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaf olmalarına iliş-
kin hükümler Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl
MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç on dört haftalık

(yetmiş iş günü) güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem
sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. YÖK’ün onayı alınmak
suretiyle bir akademik yılda üç dönem eğitim verilebilir.
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(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-
leri akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları EABDB önerisi üzerine
Enstitü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Bilimsel hazırlık
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yük-

sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İEU dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından almış olan öğrenciler için eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, EABD önerisi ve EYK’nın onayı ile
kabul edildiği lisansüstü programına yönelik dersler alır. Bilimsel hazırlık programı sırasında
alınacak dersler, lisansüstü programına kabul edilen bir öğrenci için lisans ve/veya yüksek
lisans seviyesindeki dersler arasından, danışmanı tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı için alınan derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği
lisansüstü programında mezuniyet için gerekli olan kredi şartlarını karşılamak için kullanılamaz
ve lisansüstü programında yer alan derslerin genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC
notu ve en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ve
en az 2.50 GNO ile tamamlaması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi
MADDE 15 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda ha-

zırlık sınıfı eğitim süresi azami dört yarıyıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı azami öğrenim sürelerine dahil edilmez. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde
başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye
dahil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dahil edilmez. Bu süreler sonunda bilimsel hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre ile yabancı dil
hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın en az dört yarıyıl olup program
en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(4) Tezli yüksek lisans programı öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer
dersini dört yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin
öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre
ve yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl,
en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-
nem için kayıt yenileyip yenilemediğine 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.

(7) Doktora programlarında gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamak için azami
süre 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
mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

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

(9) 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.

(10) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisans-
üstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar
başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir;
verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine
sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programında ve doktora programında her öğrenciye, ders seçi-
minde danışmanlık yapmak üzere ilgili programa kabulünden itibaren ilgili EABDB tarafından
önerilen bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır. Senato tarafından belirlenen nite-
liklere sahip öğretim görevlileri de yüksek lisans programlarında danışman olarak görevlendi-
rilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için kadrosunda bulunan ve
Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. İEÜ kad-
rosunda Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato-
nun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, İEÜ
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kadrosundan olabileceği gibi İEÜ dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik de-
recesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı
dönem sonuna kadar atanır.

(5) Doktora programlarında EABDB her öğrenci için İEÜ kadrosunda bulunan bir tez
danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(6) Doktora programlarında tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundan olabileceği gibi Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip ki-
şilerden olabilir. İkinci tez danışmanı en geç öğrencinin tez önerisi dersine kayıtlandığı dönem
sonuna kadar atanır.

(8) İEÜ kadrosunda iken altı aydan uzun süre sağlık, yurt dışında görevlendirilmesi
gibi nedenlerle İEÜ’de fiilen bulunamayan tez danışmanlarının danışmanlığı sona erer. Öğ-
renciye, EABD önerisi ve EYK onayı ile yeni bir danışman atanır.

Ortak lisansüstü programlar
MADDE 17 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği tesis

edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Ücretler
MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,

ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen
ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi ya-
pılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, pasif öğrenci statüsüne geçer.

(2) Yatay geçiş dışında başka bir nedenle Üniversiteden kaydı silinen öğrencilerin öde-
miş oldukları ücretler iade edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, disiplin
cezası aldıkları döneme ait dönem öğrenim ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilere
disiplin cezası aldıkları döneme ait herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Burslar ve indirimler
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar ve indirimler

ilgili esaslar EK önerisi, Senatonun onayı üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Sınavlar, Değerlendirme

Kesin kayıt işlemleri
MADDE 20 – (1) Kayıt için gereken belgeler, Üniversite tarafından duyurulur. Lisans-

üstü programlara kayıt olmaya hak kazananların, akademik takvimde belirlenen tarihlerde aşa-
ğıdaki koşulları sağlayarak kesin kayıt işlemini yapmaları gerekir:
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a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler
için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olması.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması.
c) Askerlik durum belgesi.
ç) İlan edilen diğer koşulları sağlaması.
d) Uluslararası öğrencilerin Senato tarafından belirlenen koşullara sahip olması.
(2) Kesin kayıt için ilan edilen belgelerin aslı veya onaylı örneği kesin kayıt sırasında

Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Belgelerinde eksiklik olanlar ile gerçeğe aykırı veya
yanıltıcı beyanda bulunanlar kayıt hakkı kazanmış olsalar bile kayıtları yapılmaz, yapılmış ise
bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; varsa kendilerine verilmiş olan dip-
loma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır, kayıt için ödemiş
oldukları ücret iade edilmez. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğ-
rencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar veya gerekli belgeleri sağlamayanlar
kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

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

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 21 – (1) Zorunlu ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrenciler

aynı zamanda her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını
yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlamakla yükümlüdür. Tezinde düzeltme nedeni ile ek
süre alanlar da dâhil tez aşamasına geçen yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri her
güz ve bahar döneminde tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Zorunlu ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa bile akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, pasif öğrenci statüsüne geçer. Kaydını ye-
nilemeyenler, o dönemde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim sü-
resinden sayılır.

Ders, şube değişikliği ve dersten çekilme
MADDE 22 – (1) Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını gerçek-

leştiremeyen, kayıtlandığı dersi veya dersin şubesini değiştirmek isteyen öğrenciler, akademik
takvimde belirtilen ve “ekleme- bırakma” dönemi olarak adlandırılan süreçte akademik danış-
manının onayını alarak ders kaydı veya ders, şube değişikliği yapabilirler.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde akademik danışmanlarının öne-
risi ile lisansüstü öğrenimleri boyunca en çok iki adet dersten çekilebilirler. Bir öğrenci; yük-
seltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not
ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede
öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi EABDB ve Uluslararası İlişkiler
Ofisi Müdürlüğünün bilgisi ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin ku-
rallar uygulanmaz.

Öğretim programları ve ders yükü
MADDE 23 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçeve-

sine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak her bir lisansüstü öğretim programında alın-
ması öngörülecek dersler ile İEÜ/yerel ve AKTS kredileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
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EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zo-
runludur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, EABDB önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.
Derslerin kredi değeri
MADDE 24 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saat-

lerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saat-
lerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi; bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yü-
küne karşılık gelecek şekilde ilgili EABDB’nin önerisi ve EK’nın onayı üzerine Senato tara-
fından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması,
ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-
öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dö-

nem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim üyelerinin uygun gördüğü
diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyeleri tarafından izlenir. Rapor ve di-
siplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam
yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Ders başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem

sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi
veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin
internet sitesinde AKTS kataloğunda öğrencilere duyurulur.

(2) Her ders için en az bir ara sınav yapılır ve tarihleri ilgili öğretim üyeleri tarafından
dönem içinde ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden
yapılabilir.

(3) Öğrenciler, dönem içi sınavlarının yanı sıra dönem sonu sınavına da tabi tutulurlar.
Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite tarafından ilan edilen
yer ve zamanda yapılır.

(4) Dersin dönem sonu başarı notu; öğrencinin ara sınav, dönem içi çalışmalarındaki
başarısı, ders ve uygulamalara devamı ile dönem sonu sınavı varsa diğer değerlendirme ölçüt-
leri göz önüne alınarak dersi veren öğretim üyesi tarafından harf notlarından birisi ile takdir
olunur.

(5) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, EK’nın önerisi üze-
rine Senato tarafından belirlenir.

Telafi/mazeret sınavı hakkı
MADDE 27 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Enstitü tarafından kabul

edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere tela-
fi/mazeret sınavı hakkı verilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için I (Eksik)
notu verilir. I notunun diğer bir harf notuna çevrilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler
uygulanır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında, tüm derslerden başarılı olduğu halde, mezu-
niyet için gereken 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları
dersler arasından seçecekleri iki dersten akademik danışmanının önerisi ve EYK kararı ile ek
sınav hakkı verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında, mezuniyet koşullarını en fazla iki dersten ba-
şarısız oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bu dersler için akademik danışmanının
önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(4) Ek sınav hakkı, bir öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir.
(5) Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav

hakkı verilmez.
(6) Ek sınav hakkı, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Üniversite tarafından be-

lirlenen tarihlerde kullanılır.
(7) Ek sınavlarda ara sınav ve benzeri yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz.

Öğrencinin aldığı ek sınav notu dersin nihai notu olarak kabul edilir.
Notlar
MADDE 28 – (1) Öğrencilere kayıtlandıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri ve-

rilir:
a)  Not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan lisans dersinden başarılı sayılmak

için en az DD, yüksek lisans dersinden başarılı sayılmak için dönem sonu notu olarak en az
CC, doktora dersinden başarılı sayılmak için en az CB alınması gerekir. Harf notlarının katsa-
yıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları ile bu notların statüsü aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu Katsayı Puan Lisans Dersi Yüksek Lisans Dersi Doktora Dersi
AA 4,00 90-l00 Başarılı Başarılı Başarılı
BA 3,50 85-89 Başarılı Başarılı Başarılı
BB 3,00 80-84 Başarılı Geçer Geçer
CB 2,50 75-79 Geçer Koşullu Geçer Koşullu Geçer
CC 2,00 70-74 Geçer Koşullu Geçer Başarısız-Kalır
DC 1,50 65-69 Koşullu Geçer Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
DD 1,00 60-64 Koşullu Geçer Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
FD 0,50 50-59 Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır
FF 0,00 49 ve Aşağısı Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır Başarısız-Kalır

b) NA (Devamsız) notu, not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan bir derse
devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Not ortalamaları he-
sabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

c) Ortalama hesaplarına katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
1) S (yeterli) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
2) U (yetersiz) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan derslerde başarısız olan öğrencilere

verilir.
3) P (Başarılı devam) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan, not ortalamalarına katılmayan

ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik ça-
lışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

4) NP (Başarısız devam) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan, not ortalamalarına katılma-
yan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik
çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
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5) EX (muaf) notu, öğretim planlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere
verilir.

6) NI (ortalamaya katılmayan) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla
aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile
birlikte öğrencinin transkriptinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu prog-
ramın derslerine sayılmaz. Bilimsel hazırlık dersleri için bu harf notu takdir olunur.

7) I (eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren on beş gün içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. An-
cak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönem ders
kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durum-
lardaki bu işlemler dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine ve EYK kararı ile gerçek-
leştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu FF, NP veya U notuna dönüşür.

8) W (çekilmiş) notu, öğrencinin ilgili dönemde çekildiği derse verilen nottur. Dersten
çekilme, 22 nci maddedeki esaslara göre yapılır.

Notların açıklanması ve not durum belgeleri
MADDE 29 – (1) Dönem sonu harf notları, dersi veren öğretim üyesi tarafından Üni-

versitece belirlenen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edil-
diğinde kesinleşir.

(2) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptır-
dıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları
transkript üzerinde gösterilir.

Maddi hata
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, dersin/derslerin değerlendirme sonucuna ilanı tarihinden

itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edebilirler.
(2) Herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim üye-

sinin başvurusu üzerine EYK tarafından karara bağlanır.
(3) Notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına

kadar düzeltilmiş olması gerekir.
Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Not ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin

AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının,
bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlemin bir dönem içinde
alınan dersler için yapılması halinde dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün ders-
ler için yapılması halinde genel not ortalaması elde edilir.

(2) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan
en son not, öğretim planlarından çıkarılan bir ders ya da seçmeli bir ders yerine başka bir dersin
tekrarlanması durumunda ise dersin alınan en son notu göz önünde tutulur.

Derslerde başarı ve ders tekrarı
MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için gereken

koşullar 28 inci maddeye göre belirlenir.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları veya çekildikleri dersleri başarılı oluncaya kadar tek-

rar almakla yükümlüdürler.
(3) Bu dersler, öğretim plan değişikliği nedeni ile sonradan programdan çıkarılan dersler

ise yerine eşdeğeri olarak alınacak dersler, EYK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Öğrenciler belirlenen bu eşdeğer dersleri de başarılı oluncaya kadar tekrar almakla yükümlü-
dürler.
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(4) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin
yerine farklı bir ders alabilirler. Öğrenciler aldıkları yeni dersi başarmakla yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla geçtikleri dersleri tekrarlayabilir veya
bu derslere EYK önerisi ve Senato tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri açılması halinde
alabilir.

(6) Tekrarlanan derste, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı GNO hesaplarından
düşürülür ve en son dersin toplam puanı GNO hesaplamalarına katılır.

Derslerden muafiyet
MADDE 33 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğren-

ciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, akademik tak-
vimde ilan edilen ders kayıt tarihlerinin son gününe kadar belgeleriyle birlikte Enstitüye baş-
vurmaları gerekir.

(2) Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için mua-
fiyet verilebilir.

(3) Muafiyet talebinde bulunduğu derslerden en az BB notu veya muadilini almış olması
şartı ile tezli yüksek lisans öğrencilerine en fazla üç dersten, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine
en fazla dört dersten, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencilerine en fazla yedi dersten,
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencilerine en fazla üç dersten muafiyet ve-
rilebilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için
bu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.
Muafiyet verilmiş derslere Muaf (EX) notu verilir. Bu notlar GNO hesabına katılmaz, bu öğ-
rencilerin GNO’su İEÜ’de aldıkları derslere göre belirlenir.

(5) İEÜ programlarında alınan ve muafiyet verilen derslerde dersin harf notu transfer
edilir ve bu ders/dersler GNO hesabına katılır.

(6) İlgili ana bilim dalının önerisi ve EK’nın kararı ile belirlenen bilimsel hazırlık prog-
ramındaki dersler için muafiyet sınavı açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programı gerekleri
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile

en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 60 AKTS kredisinden olu-
şur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla,
en çok üç adet lisans dersi alabilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için gereken
koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin ortalama he-
sabına katılır.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde bu derse kayıt yaptırmak ve dönem
sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

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

Tezli yüksek lisans programı gerekleri
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.
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(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir İEÜ kredisinden az olmamak koşulu
ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı
60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek
lisans semineri ve tez çalışmasının İEÜ kredisi yoktur.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla, en
çok iki adet lisans dersi alabilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için gereken
koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin ortalama he-
sabına katılır. Ayrıca, EABDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Tezli ve tezsiz programlar arası geçiş
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla aynı eğitim dilinde ve
aynı isimde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır ve dersin harf notu transfer edilir. Bu ders/dersler GNO hesabına katılır.

(2) Aynı kurallar tezli yüksek lisans programına devam edenler için de geçerlidir.
(3) Programlar arası geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçir-

diği süre, geçiş yapmak istediği programın azami süresinden düşülür ve geçiş yapmak istediği
programı tamamlamak için yeterli azami süresinin olup olmadığı tespit edilerek öğrencinin
başvurusu değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde, öğrenim gördüğü
programın öğretim dilinde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme
ile birlikte tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda dijital ve/veya basılı nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder.

(3) Yüksek lisans tezinin ilk defa veya ilk tez savunma sınavı neticesinde alınan dü-
zeltme kararı gereği tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda yeniden jüri önünde savunu-
labilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekir:

a) Tez danışmanı tarafından intihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranını gös-
teren raporun alınması.

b) Tezdeki benzerlik oranının EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan
azami benzerlik oranının altında olması.

c) Tez danışmanı tarafından, intihal raporunun, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşünü içeren EABDB tarafından onaylanan tez jürisi öneri formunun ve Etik Kurul raporu
veya beyanının ıslak imzalı olarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmesi.

(4) Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(5) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi jüri üye-
lerine gönderir. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay için-
de toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez sınavı
tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(6) Tez jürisi, ilgili EABDB önerisini takip eden iki hafta içinde EYK kararı ile belir-
lenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya
beş tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, iki yedek jüri üyesi belirlenir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri
üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyası ile istenilen sayıdaki elektronik kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Uzatılan sürede tez dönemi için kayıt gerekmez. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

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

(12) Yüksek lisans tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar
tez danışmanı tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.
Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez NP notu
alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı gerekleri
MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 İEÜ kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki İEÜ kre-
disinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dört ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
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için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz, öğrencinin transkriptine NI olarak
işlenir. Başarısız olunan dersler veya EYK önerisi ve Senato onayı ile eşdeğeri olarak alınacak
dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınav tarihleri
EABD önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci dönemin, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik
sınavına girmesi zorunludur.

(4) Yeterlik sınavları, EYK tarafından öğretim üyeleri arasından atanan ve sürekli görev
yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyelerinden
oluşan sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi İEÜ dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Aday yazılı sınavdan geçtikten sonra en geç üç gün
içinde sözlü sınava alınır. Her iki sınavdan da başarılı olabilmek için en az 80 puan alınması
gerekir. Yeterlilik sınavı geçme notu en az 80 puan olup sözlü sınav notunun %50’si ile yazılı
sınav notunun %50’sinin toplamlarından oluşur. Yazılı sınavdan 80 puan ve üzeri alamayan
öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Öğrenciye, yeterlik sınavında başarılı ise S notu başarısız ise U notu takdir olunur. Bu karar,
EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girecekleri dö-
nemlerde kayıt yenileme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Bu sınavda da başarısız
olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam İEÜ kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için
NI notu verilir. Öğrencinin Enstitü kararıyla belirlenen bu derslerden başarılı sayılabilmesi için
gereken koşullar 28 inci maddeye göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin GNO hesabına ka-
tılmaz.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına başvurulan döneme ait Senato tarafından
belirlenen ilgili yüksek lisans programı başvuru koşullarını sağlamaları halinde geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABDB önerisi ve

EYK onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, EABD içinden
ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve
EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisinin savunulması
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu, sözlü
savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve takip eden bir yılın çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 42 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın yükümlülüklerini yerine getirmek

suretiyle doktora tez savunmasına girmeye hak kazanır. Öğrenci, EK’nın önerisi üzerine Senato
tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü programın öğretim
dilinde tezini yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencilerinin doktora tez sınavına alınabilmeleri için Web of Knowledge
tarafından taranan endekslerde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası
Bilimsel Yayın Teşvik dergi listesinde veya Scopus veri tabanında yer alan dergilerden birinde
en az bir araştırma makalesi yayınlamış olmaları veya bu alanda bir araştırma makalesinin ya-
yına kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda dijital ve/veya basılı nüshasını
tez danışmanına teslim eder.

(4) Doktora tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde
savunulabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekir:

a) Tez danışmanı tarafından intihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranını gös-
teren raporun alınması.

b) Tezdeki benzerlik oranının EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan
azami benzerlik oranının altında olması.
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c) Tez danışmanı tarafından, intihal raporunun, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşünü içeren EABDB tarafından onaylanan tez jürisi öneri formunu, yayın bilgi formunun ve
Etik Kurul raporu veya beyanının ıslak imzalı olarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmesi.

(5) Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB önerisi, EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğ-
rencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından ol-
mak üzere danışman dâhil beş tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Doktora tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar komite
tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.

(9) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi jüri üye-
lerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi ve yeri Enstitü ta-
rafından tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(10) Tez sınavından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı Enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün
içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin
uzatma aldığı dönemlerde kayıt yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(11) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üye-
lerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç
kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez
sınavı sonunda U notu alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İzin, Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme

Kayıt dondurma
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin kayıtları, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, belgelemek

koşulu ile haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, sağlık, ailevi, askerlik, akademik, eğitim,
beklenmedik zorunlu hallerde ve benzeri nedenlerle EYK kararı ile dondurulabilir.

(2) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olarak kabul edilmez.
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Kayıt dondurma müracaat şekli ve müracaat süresi
MADDE 44 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin bel-

geleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde aka-
demik takvimde ilan edilen tarihlerde Enstitüye başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konul-
maz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondur-
ma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süreleri
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin kayıtları, yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki dö-

nem, lisansüstü programlarında en fazla iki dönem dondurulabilir.
(2) Zorunlu hallerde EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler

aşılabilir.
(3) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Kayıt dondurma süresinin sona ermesi
MADDE 46 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde öğ-

renime başlamak istediklerine dair dilekçeleri ile birlikte Enstitüye başvurarak ve dönem ka-
yıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş
öğrenciler, eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam
edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zo-
rundadırlar.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 47 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurarak, Üniversiteden ay-

rılma talebinde bulunabilir. Çeşitli nedenlerle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, ücret öde-
melerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrencilerden ve kayıtları iptal edilen öğrencilerden o döneme ilişkin öğrenim ücreti alınmaz.

b) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrenciler ve bu tarihten sonra kayıtları iptal edilen öğrenciler, o döneme ilişkin öğrenim üc-
retini ödemekle yükümlüdür. Bu öğrencilerin, o dönem için ödediği ücret iade edilmez.

İlişik kesme
MADDE 48 – (1) Kaydı silinen, kaydı iptal edilen, kendi isteği ile kayıt sildiren, yatay

geçiş yapan, Üniversiteden çıkarılan veya mezun olanların diplomalarını veya kendilerine ait
belgeleri alabilmeleri için varsa geçmiş dönemlere ilişkin tüm ödeme yükümlülüklerini yerine
getirmeleri ve ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 49 – (1) Öğrencinin lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanabil-

mesi için GNO’sunun en az 3.00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
a) Tezli yüksek lisans programı için en az yirmi bir İEÜ kredisi, yedi adet ders ve 120

AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez
çalışmasından başarılı olmak.
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b) Tezsiz yüksek lisans programı için en az otuz İEÜ kredisi, on adet ders ve 60 AKTS
kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden
başarılı olmak.

c) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için en az kırk iki İEÜ kredisi,
on dört adet ders ve 300 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden
ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez çalışmasından başarılı olmak.

ç) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yirmi bir
İEÜ kredisi, yedi adet ders ve 240 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm
derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez çalışmasından başarılı olmak.

Diploma

MADDE 50 – (1) Mezuniyet için 49 uncu maddede belirtilen gerekli koşulları sağladığı
belirlenen tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yük-
sek lisans programı öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir. Uzaktan eğitim prog-
ramlarında düzenlenecek diplomalarda “uzaktan öğretim” ibaresi yer alır.

(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen doktora öğrencilerine doktora
diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin mezuniyeti EYK tarafından onay-
lanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak EYK’nın onay tarihi yazılır.

(6) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(7) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-

dan belirlenir.
(8) Mezunlar için ayrıca akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanın-

masına yardımcı olan diploma eki belgesi düzenlenir.
(9) Diplomanın ve/veya diploma ekinin kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan

bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, diploma ve/veya diploma eki ücretinin ödenmesi ve du-
rumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha iba-
resini taşıyan diploma verilir. İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. İkinci nüs-
hanın kaybedilmesi durumunda üçüncüsü hazırlanmaz.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Mü-
dürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık işleri

MADDE 51 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere
uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Disiplin işlemleri

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
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Tebligat
MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya Üniversiteye bil-

dirilen adrese yazılı olarak ya da tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese teb-
ligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün ol-
madığı durumlarda tebliğ varakası Üniversitede ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış
sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, yeni adreslerini
Üniversiteye bildirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üni-
versitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.

Ölçme ve değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması
MADDE 54 – (1) Ölçme ve değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje,

film, tasarım, laboratuvar ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç, son işlem
gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Aynı anda iki programa kayıt
MADDE 55 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz

döneminde ders aşamasına geçen öğrenciler ile sonrasındaki öğrenciler için uygulanır. Önceki
öğrencilerin not ortalamaları İEÜ kredisine göre hesaplanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler 2016-2017 öğretim yılı

güz döneminden itibaren başlar.
(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenciler hakkında 20 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(4)  2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrenciler hakkında 57 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası 2020-2021 eği-

tim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bölüm Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğ-

retim üyelerinden oluşan kurulu,
ç) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
d) Enstitü: Sakarya Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ensti-

tüleri,
e) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

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

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

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

h) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını,

ı) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

i) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik tez ve uygulamalarını,

j) Proje Dersi: Öğretim üyesinin, tezsiz lisansüstü programda danışmanlık yapmakta
olduğu öğrencisine verdiği dersi,

k) Rektörlük: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünü,
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l) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerince hazır-

lanan tez çalışmasını,
n) Uzmanlık Alanı Dersi: Öğretim üyesinin, tezli lisansüstü programda danışmanlık

yapmakta olduğu öğrencisine verdiği dersi,
o) Üniversite (SAÜ): Sakarya Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Öğretim dili programın dilidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin

önerisi ve Senatonun kararı ile dersler faklı bir dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi,
bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi;
dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar.
EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulunun kararı sonrasında en geç Mayıs ayı so-
nuna kadar teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ders aşamasının en erken iki yarıyılda
tamamlanabilecek şekilde, tezsiz yüksek lisans programlarında en erken iki yarıyılda mezun
olabilecek şekilde ders planlarının düzenlenmesi zorunludur.

(4) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri; bölüm kurulunun kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçek-
leşir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı içerikle ders açı-
lamaz. Ders plan güncellemeleri eğitim-öğretim yılı sonunda bölüm kurulu kararı, EK’nin uy-
gun görüşü ve Senato onayı ile yapılır.

(7) Kaldırılan zorunlu dersin yerine EABD/EASD tarafından yeni bir zorunlu ders öne-
rilir ve EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile kesinleşir.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarının kontenjanlarının ve başvuru koşullarının

belirlenmesinde, öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesinde Senatonun belirlediği esaslar
uygulanır.
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Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesinde Senatonun belirlediği
esaslar uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde ilgili mevzuat hü-
kümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt içi veya yurt dışı bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik
programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu Enstitü Müdürlüğünün onayı ile özel öğrenci
olarak başvuru yapabilirler.

(2) Özel öğrenci kontenjanları ve kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun
belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-
sansüstü programlarda kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrenci-
lerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği
esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri
ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,
güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti,

farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılması durumu, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniver-
siteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun
belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 15 – (1) Danışman belirleme, ortak danışman atama ve danışman/proje da-
nışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.

Tez ve proje çalışması yazım dili

MADDE 16 – (1) Tezler farklı dillerde yazılabilir.
(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar Senatonun

belirlediği esaslara göre uygulanır.
Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim
elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:
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Başarı Derecesi Harf Notu Başarı Notu Puanı
Pekiyi AA 4,00 90-100
İyi-Pekiyi BA 3,50 85-89
İyi BB 3,00 80-84
Orta-İyi CB 2,50 75-79
Orta CC 2,00 65-74
Zayıf DC 1,50 58-64
Çok Zayıf DD 1,00 50-57
Başarısız FD 0,50 40-49
Başarısız FF 0,00 39 ve altı
Muaf MU -- --
Girmedi GR 0,00 0,00
Devamsız DZ 0,00 0,00
Yeterli/Başarılı YT -- --
Yetersiz/Başarısız YZ -- --
(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tek-

rarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Se-
natonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 18 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılıp toplam AKTS kredisine bölünmesi sonucunda bulunan
değerdir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane
0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık Alanı ve Proje Dersleri not ortalamasına katılmaz ve YT/YZ/DZ şeklinde
gösterilir. Uzmanlık Alanı ve Proje Derslerinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato
tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.

(5) Tez çalışması başarılı veya başarısız notu ile değerlendirilir ve not ortalamasına ka-
tılmaz.

Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Öğrencinin;
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yük-

seköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde

programları tamamlayamaması,
durumunda EYK kararıyla kaydı silinir.
(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin yazılı olarak başvurduğu tarih

itibari ile EYK kararına ihtiyaç olmaksızın kaydı silinir.
(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir ve ödemiş ol-

duğu katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez.
Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim prog-
ramı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak

koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, Bilimsel
Araştırma Teknikleri ve Seminer Dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Dersi ve tez ça-
lışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.
(2) Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğren-

cinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Süre
MADDE 24 – (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 başarıyla tamam-
layamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde
ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 25 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışman ile belirlediği

tez konusunu tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bö-
lüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden
dönemde tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir veya savunulamaz olduğuna ilişkin görüş yazısı ile

birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,
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c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
ç) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 27 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç
veya beş öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam
altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttıra-
bilir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üze-
re, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman
hariç EABD/EASD içinden beş, Üniversite dışından üç olmak üzere toplam sekiz öğretim üyesi
önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden

erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belir-
lenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan veya tezi başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç
ay süre tanınır. Danışman düzeltme sınavı tarihinden en az yedi gün önce tezin savunulabilir
veya savunulamaz olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi ve benzerlik raporunu Enstitüye
teslim eder. Enstitü Benzerlik Raporunu jüri üyelerine iletir. Tezin savunulabilir olduğuna dair
görüş yazısı alan öğrenci aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda üç ay içerisinde tezi Enstitüye teslim edilmeyen, geçerli
bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başa-
rısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde tezinin üç adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile
öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim
lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on ders ile proje
dersinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğreniminde ders yü-
küne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
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(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, başarısız dersi bulunan
ve mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, proje dersine yazıldığı ya-

rıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje Dersi seçimi ve danışman ataması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri ikinci yarıyıldan itibaren

proje dersine yazılabilir.
(2) EABD Başkanlığı her öğrenci için danışmanlık yapacak öğretim üyesini Senatonun

belirlediği esaslara göre atar.
Proje Dersinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Öğrenci proje dersine ait raporunu akademik takvimde belirlenen

tarihlerde Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi üzerinden yüklemek zorundadır.
(2) Danışman öğretim üyesi yüklenen proje raporunu YT/YZ olarak değerlendirir.
(3) Proje dersi raporunu süresi içinde yüklemeyen öğrenci GR olarak değerlendirilir.
Diploma
MADDE 37 – (1) EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersle-

rini başarı ile tamamlayan ve mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayan öğrenci, EYK kararı
ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’de-
ki programın onaylanmış adı, öğretim türü, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik
numarası bulunur.

(3) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği
esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer Dersi, her yarıyıl
alınacak Uzmanlık Alanı Dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az on beş ders, Bilimsel Araştırma Tek-
nikleri ve Seminer Dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Dersi, yeterlik sınavı ve tez ça-
lışmasından oluşur.
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(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler üst öğre-
niminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Uzmanlık Alanı Dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez devamsız veya ba-
şarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 ağırlıklı
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavı, zorunlu ve/veya seçimlik derslerini tamamlayan öğ-

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

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları güz ve bahar yarı-
yılları sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. İlgili yarıyılların sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları sonunda, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim
üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır. Komiteden ayrılan öğretim üyesi
yerine EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yeni bir üye atanır. Yeni üyenin
görev süresi komitenin görev süresi ile aynıdır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dahil (yurt dışında görevlendirilmiş olması
durumunda bu şart aranmaz) dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her
öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı
ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.
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(8) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav ta-
rihinden en az yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya
sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(10) Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durum-
larını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri
üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile jüri üye-
liği, yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(12) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, ta-
lebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden
katılabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-
nışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-
maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda
EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tara-
fından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

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

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
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(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en
geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar
tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tez önerisi savunma sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya

altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan
interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Tez izleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında
yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

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

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

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.

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

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-
rüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi sa-
vunma sınavına girer. Süresi içerisinde tez önerisi savunma sınavına girmeyen ya da başarısız
olan öğrenci aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman
ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girer. Bu
süre içerisinde sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi
ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sa-
yılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı ay-
dan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanının tezin savunulabilir veya savunulamaz olduğuna ilişkin görüş yazısı

ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,
c) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
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d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka

bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
b) Tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere Üniversite içinden iki, farklı bir yük-

seköğretim kurumundan dört, toplam altı öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını art-
tırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sı-
ralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 48 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD baş-
kanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belir-
lenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi ta-
rafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri de-
ğerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Danışman sınav tarihinden en az on beş gün önce tezin savunulabilir veya sa-
vunulamaz olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü Benzerlik
Raporunu jüri üyelerine iletir. Öğrenci aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda altı ay içerisinde tezi Enstitüye teslim etmeyen, geçerli bir
mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız
sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sı-
navı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde tezinin üç adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrenci, EYK kararı ile doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki programın
onaylanmış adı, mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü
verilir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya

konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan
doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer Dersi, her yarıyıl
alınacak Uzmanlık Alanı Dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az on beş ders, Bilimsel Araştırma Teknikleri
ve Seminer Dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alanı Dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusunu belirleyebilmesi

için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama
şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

27 Aralık 2020 – Sayı : 31347                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



(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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az
3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi tez konusunun belirlenmesi için,

60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra enstitüden alınan tez konusu belirleme onay for-
munu, danışman ve öğrencinin birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların konusunu ve başlığını tez öneri formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına tes-
lim etmesi gerekir. Bölüm kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesin-
leşir.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm
kurulu kararı ile enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu belirleyen öğrenci tezini en erken tezin belirlendiği dönem dâhil beş
yarıyıl çalışmak zorundadır.

(4) Tez konusu değişikliği yapan öğrenci tezini en az üç yarıyıl çalışmak zorundadır.
Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğren-

cinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
c) Tez konusunun belirlendiği tarihi takip eden dört yarıyılını tamamlamış olması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Sanatta yeterlik savunma jürisi
MADDE 56 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, danışman ve EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az

ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.
b) Danışman sabit olmak üzere Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kuru-

mundan dört, toplam sekiz öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üyeleri ara-
sından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık
alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 57 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman

ve jüri üyelerine gönderir.
b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.
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c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-
den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili ens-
titü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan
veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edil-
meden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, 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.

f) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

g) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalış-
masını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğ-
retim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazır-
lanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim
edilir.

ğ) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.

h) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın
tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

ı) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sı-
navı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 58 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını
yerine getiren öğrenciye EYK kararı ile sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir dip-
loma verilir.

(2) 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
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(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de
verilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 59 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Afet ve salgın dönemlerinde uygulanacak ek süreler
MADDE 60 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine

talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda
bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami
süreden sayılmaz.

Birinci derece akrabalık ve sıhri hısımlık bağı
MADDE 61 – (1) Öğrenci ile birinci derece akrabalık ve sıhri hısımlık bağı olan öğre-

tim üyeleri öğrenciye danışman ve/veya ortak danışman olarak atanamaz; öğrenci kabulü, dok-
tora yeterlilik, tez izleme ve tez savunma sınavlarında görev alamazlar.

(2) Öğrenci ile akrabalık ve sıhri hısımlık bağı sonradan tespit edilen öğretim üyeleri
jüriden çıkarılarak yerlerine yedek jüri üyeleri görevlendirilir. Gereği halinde jüri yeniden be-
lirlenir.

Tebligat
MADDE 62 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elek-

tronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer
bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı
bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 5/3/2017 tarihli ve 29998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

karya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda bir-

den fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 59 uncu madde hükümleri uy-
gulanmaz.

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

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri
için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10967/1/1-1 

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

 
 10967/2/1-1 
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10977/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 10977/2/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

200 TON (%±30) TEK KULLANIMLIK 135 GR’LIK  

HURDA ÇUVAL SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

TMO ihale yönetmeliği 22/3 maddesi kapsamında açık artırma yöntemi ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İdarenin Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 BOLVADİN/ 

AFYONKARAHİSAR 

Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

Elektronik Posta Adresi  : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüze işyerlerinden gelen ve mevcut 

depolarımızdan üretime verilen haşhaş kapsüllerinden 

boşalan aylık yaklaşık olarak 17 ton (%±30), yıllık 

tahmini 200 ton (%±30) tek kullanımlık 135 gr’lık hurda 

çuvalların satışı. 

Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

İhalenin Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü Bolvadin/ 

Afyonkarahisar 

Tarihi ve saati : 13/01/2021 Çarşamba günü saat 14.30 

İhale tarihinde ihaleye katılımcı olmaması veya ihalede muhammen bedelin altında teklif 

bulunulması durumunda aynı şartlarda 20/01/2021 Çarşamba günü saat 14.30 da tekrar ihale 

edilecektir. 

Söz konusu işin kg muhammen bedeli 1,50 TL; Toplam muhammen bedeli 300,000.00 TL 

Hurda Satışının geçici teminat miktarı 9,000.00 TL’dir. 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Açık artırma suretiyle yapılacak ihalede Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların 

geri verilme şartları ve diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11058/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Denizli Sağlık ve Eğitim Vakfı (DESEV) 

VAKFEDENLER: Rıdvan ERDEMİR, Murat ÖZBAN, Mert ERDEMİR. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: DENİZLİ 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2020 tarihinde kesinleşen 12/11/2020 

tarihli ve E:2020/457, K:2020/322 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sosyal, sağlık, spor, teknoloji, eğitim, öğretim ve kültür hizmetleri 

konularında faaliyette bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) Nakit 

YÖNETİM KURULU: Rıdvan ERDEMİR, Murat ÖZBAN, Mert ERDEMİR, Hasan 

KASAPOĞLU, Osman AYDINLI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 10995/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ertabak Hukuk Vakfı 

VAKFEDENLER: Ünal Ertabak 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2020 tarihli ve E:2020/509, 

K:2020/687 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Hukuk kültürünün ve hukuk bilincinin toplumda yaygınlaşması için 

çalışmalar yapmak, hukuk kültürünün genç hukukçulara aktarılmasına ve çağdaş hukukçuların 

yetişmesine yardımcı olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000-TL (Yüzbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Ünal Ertabak 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı, Galatasaray Eğitim Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 10996/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı, İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

18.12.2020 tarihinde kesinleşen 06.10.2020 tarih ve E: 2019/516, K: 2020/296 sayılı kararına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 10997/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik - 
Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, bünyesine çeşitli 
alanlarda; 10 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 
Anabilim Dalı 

Kadro 
Sayısı 

Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Diş 
Hekimliği 
Fakültesi 

Diş Hastalıkları ve 
Tedavisi Anabilim Dalı 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 

Mühendislik 
- Mimarlık 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Makine Mühendisliği, Makine 
Konstrüksiyonu, Makina Dinamiği 

Endüstri Mühendisliği 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Endüstri Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 
(İngilizce) 

1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, 
Yazılım Mühendisliği, Enformatik 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler 2 Profesör 
Uluslararası İlişkiler, Avrupa 
Birliği 

Lojistik Yönetimi 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Sayısal Yöntemler 

Meslek 
Yüksekokulu 

Elektronörofizyoloji 1 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Nöroloji 

Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri 

2 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
Radyoloji, Nükleer Tıp 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik - personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 10964/1-1 
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK KADRO İLANI 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı Alparslan Savunma Bilimleri 

Enstitüsü Müdürlüğüne aşağıda belirtilen kadroda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında 

Kanun, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alımı yapılacaktır. 

Başvurular müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul) 

Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen 

başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ya 

da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden 

MSÜ Rektörlüğü sorumlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve ataması yapılmayacaktır. Bu adayın ataması yapılmış 

olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir. 

İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak, www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ 

Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile 

“MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar 

geçerli olacaktır. 

Kadroya seçilen adayın atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve 

arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır. 

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ 

internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir. 

1. Başvuru Şartları 

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak, 

b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi 

Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak, 

c.  Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, 

doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını 

almış olmak, 

ç. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak, 

d. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak, 

e. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde 

her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır. 

2. Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı 

a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), 

b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe 

göre hazırlanacaktır), 

c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi 

üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir), 

ç.  Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), 

d. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), 

e. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), 

f. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, 
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g. Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” (MSÜ internet 
sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır) ve ıslak imzalı formun taranmış halinin PDF formatında 
yer aldığı bir adet yoğun disk (Fiziksel dosya içerisinde yer alacaktır), 

ğ. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme 
Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki 
madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir), 

h. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), 
ı. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesindeki 

esaslar temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”, 
i. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel 

çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı, 
j. Doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-Devlet), 
Öğretim Üyesi kadrosuna başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet 

CD/DVD’ye veya USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. 
Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın 
unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. 
Dosya kapsamında yer verilen ç, d, e, f, g fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak 
sadece fiziksel dosyada yer alacaktır. 

AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ 

AKADEMİK BİRİM 
ANABİLİM 

DALI 
KADRO 
UNVANI 

ARANAN ŞARTLAR 

Alparslan Savunma 
Bilimleri 

Enstitüsü Müdürlüğü 
(Ankara) 

Harp Tarihi 
ABD 

Profesör 

Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihinde 
doçentliğini almış ve askeri tarih 
alanında bilimsel yayın yapmış 
olmak 

 10993/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 11074/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

 
 11075/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı  itibariyle ünvan ve şartları  belirtilen, Üniversitemiz Fakülte  ve 

Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları 

için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları 

için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına; 

1- Başvuru Dilekçesini, 

2- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını, 

3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini, 

4- Üç adet fotoğraflarını, 

5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık) 

6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin 

edilecektir.) 

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış 

olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma 

İlkelerinde yer alan formları, 

8- Profesör kadrolarına başvuracak adayların "Profesörlüğe atanmak için Doçentlik 

şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, 

bilimsel yayınları (yayınlarından biri başlıca araştırma eseri olarak gösterilir.) kongre ve 

konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman,  

eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya 

yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları"  içeren 1(Bir) 

adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük 

Personel Daire Başkanlığına, 

9- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma 

İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel 

çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 

4(dört) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

10- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Dr. Öğr. 

Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu 

veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları 

" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(Dört) adet USB ile 

ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

15(Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. 

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki  şartları ve Üniversitemiz 

http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz 

Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen 

şartları  sağlamış olmaları, 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı 

dillerini belirtmeleri, 

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir 

tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ     

TIBBİ GENETİK 1   miRNA alanında ve subakut sklerozan panensefalit  
hastalığının genetik temeli hakkında çalışması olmak. 

KARDİYOLOJİ 1   
Kardiyoloji  alanında  doçent  ünvanı  almış  olup  
miyokard  enfarktüs  hastalarında  kontrastla  
indüklenen nefropatide sST2 üzerine çalışması olmak.

KADIN HASTALIKLARI 
VE DOĞUM   1  

GENEL CERRAHİ   1 

Genel  Cerrahi alanında  uzmanlığını  almış olup 
deneysel  akut  nekrozitan  pankreatit  modelinde 
eritropoetinin akciğer hasarına etkisi hakkında 
çalışması olmak. 

GÖĞÜS CERRAHİSİ   1 Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak. 

ANATOMİ   1 
Tıp fakültesi lisans mezunu olup, Anatomi alanında 
tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlığını almış  ve 
yürüyüş analizi üzerine çalışması olmak. 

NÖROLOJİ  1  
Nöroloji alanında doçent ünvanı almış olup klinik 
izole sendromda ve Multipl Sklerozda kognisyon 
üzerine çalışması olmak. 

KARDİYOLOJİ  1  
Kardiyoloji alanında doçent ünvanı almış olup genç 
yaşta miyokard enfarktüs geçirmiş hastalarda T dalga 
alternansı hakkında çalışması olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 
BİLİMLER FAKÜLTESİ 

    

MALİ HUKUK 1   
Vergi planlaması ve dijital ekonominin 
vergilendirilmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

SİYASET VE SOSYAL 
BİLİMLER  1  

Doçentlik  ünvanını  siyaset bilimi alanında  almış 
olmak. Siyasal  ideolojiler  ve ortadoğu  siyaseti  
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

YÖNETİM VE 
ORGANİZASYON  1  

Doçentlik ünvanını yönetim ve strateji alanında almış 
olmak. İnsan kaynakları yönetimi ve istihdam 
edilebilirlik alanında çalışmalar yapmış olmak. 

YABANCI DİLLER 
YÜKSEKOKULU     

MÜTERCİM 
TERCÜMANLIK 

  2 

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu 
olmak ve Yüksek Lisans ya da  Doktora 
çalışmalarından en  az birini  İngilizce  Mütercim  
Tercümanlık Dalında yapmış  olmak,  Mütercim  
Tercümanlık alanında yayınlanmış makaleleri olmak. 
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YABANCI DİLLER   1 

İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Bölümü 
mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktora 
çalışmalarını İngiliz  Dili Eğitimi (İngilizce 
Öğretmenliği)  Bölümünde  yapmış  olmak,  İngiliz  
Dili  Eğitimi  (İngilizce Öğretmenliği) alanında 
yayınlanmış makaleleri olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ     

ORTOPEDİK 
REHABİLİTASYON  1  

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında  
yapmış olmak. Konnektif  Doku Manipulasyonu  
Plantar Duyu ve Plantar Basınç  konularında çalışma 
yapmış olmak. 

EREĞLİ EĞİTİM 
FAKÜLTESİ     

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ  1  
Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı  almış 
olmak ve okul öncesinde  oyun  alanında  çalışmalar 
yapmış olmak. 

EĞİTİM YÖNETİMİ   1 
Yüksek lisans ve doktorasını Eğitim Yönetimi  
alanında  yapmış olmak ve öğrenciyi  okulda tutma 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

  1 
Yüksek lisans ve doktorasını Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme  alanında  yapmış olmak ve meta-
analiz konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ     

FARMAKOLOJİ   1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji 
alanında doktora yapmış olmak. 

FARMASÖTİK KİMYA   1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik 
Kimya alanında doktora yapmış olmak. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ     

YENİ MEDYA VE 
GAZETECİLİK   1 

Gazetecilik , Radyo, Televizyon veya Sinema 
alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak. Medya rekabeti ve sosyal medya hukuku 
alanlarında çalışma yapmış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ 

    

PEDODONTİ   1 
Pedodonti uzmanı olmak ve iğnesiz enjektör 
sistemiyle çocukların kaygı düzey ilişkisi üzerine 
çalışma yapmış olmak. 

KARADENİZ EREĞLİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU     

BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİSİ 

  1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim 
Dalında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 
Çevrimiçi Uzaktan Eğitim ve Mobil Bilgi Güvenliği 
konularında çalışma yapmış olmak. 
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DEVREK MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

    

TURİZM VE OTEL 
İŞLETMECİLİĞİ   1 

Turizm  İşletmeciliği alanında lisans ve  yüksek  lisans 
yapmış  olmak. Turizm  İşletmeciliği veya İşletme 
alanlarından birinde doktora  derecesine sahip  olmak. 
Turistik  tüketici davranışı ve sağlık  turizmi 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ     

UYGULAMALI 
SOSYOLOJİ 1   

Doktora  ve Doçentlik  derecelerini  Sosyal  ve/veya  
Kültürel Antropoloji  alanında  almış  olmak; Suç ve 
Güvenlik alanlarında Sosyolojik ve/veya Antropolojik 
çalışmalar yapmış olmak. 

İNGİLİZ DİLİ VE 
EDEBİYATI 

  1 
Lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden  almış olmak; İngiliz Kültür 
Araştırmaları  alanında Doktora yapmış olmak. 

KATIHAL FİZİĞİ  (*)   1 

Lisans ve Doktora derecelerini Fizik alanında  almış 
olmak; Antibakteriyel  ve Çevre dostu Graft 
Kopolimer hibrit ileri fonksiyonel ve enerjik 
nanokompozit malzemelerin malzemelerin Üretimi ve 
Tıp’ta uygulamaları üzerine Disiplinlerarası  
çalışmalar yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ     

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (*)  1  
Doçentliğini Bilgisayar ve Bilişim  Mühendisliği 
alanında almış olmak. Büyük veri ve veri analitiği 
konusunda çalışmış olmak. 

BİLGİSAYAR YAZILIMI (*) 1   
Doçentliğini Bilgisayar ve  Bilişim Mühendisliği  
alanında  almış  olmak. Büyük  veri ve veri  analitiği 
konusunda çalışmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ     

HADİS   1 
Temel  İslam  Bilimleri  anabilim  dalı hadis  alanında  
doktora  yapmış  olmak. Fukaha  - muhaddis  ilişkileri 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

İSLAM HUKUKU   1 
Temel İslam Bilimleri  anabilim  dalı İslam Hukuku  
alanında  doktora  yapmış  olmak. Şafii fıkhı ve 
hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak 

ZONGULDAK MESLEK 
YÜKSEKOKULU     

ALTERNATİF ENERJİ 
KAYNAKLARI 
TEKNOLOJİSİ (*) 

  1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans mezunu 
olmak, enerji depolama veya güneş enerjisi veya 
rüzgar enerjisi alanlarından birinde çalışmalar yapmış 
olmak. 

 5 7 20  

 (*) YÖK'ün 18 09.2020 tarih 58683 sayılı yazısı uyarınca ''YÖK - GELECEK PROJESİ'' 
kapsamında ''Öncelikli ve Özellikli Alanlar" kapsamında ilan edilmiştir. 
 10998/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


