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YÖNETMELİKLER

Amasya Üniversitesinden: 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

başlığı “Eğitim-öğretim süresi ve tek ders” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“(4) Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi

kalan öğrenciler sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için sınav sonuçlarının

internetten girilmesi için verilen son günü izleyen ilk iki iş günü içerisinde yazılı başvuruları

halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına

alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına

bakılmadan başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavı bütünleme sınavlarından sonra açılır.

Bütünleme sınavlarından sonraki tek ders mezuniyet sınavından başarılı olamayanlar ise, Ka-

nunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını

yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır-

lar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı derslerden, en

fazla 26 kredi derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen dersler ile mesleki yabancı dil dersleri 26 kredilik sınırın dışındadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/7/2012 28366
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Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sa-

natta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uy-

gulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AÜ: Amasya Üniversitesini,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-

çevesinde (TYYÇ) yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen

bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

ç) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde yüksek li-

sans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise

on sekiz yarıyıllık süreyi,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin

tez veya uygulama konusunun özelliği gereği Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Üniversitede

ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

f) Danışmanlık ve Uzmanlık Alanı Dersleri: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yap-

makta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-

lışmasını,
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ğ) Enstitü: Amasya Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ensti-

tüleri,

h) EABD/EASD: Enstitü Ana Bilim Dalını/Enstitü Ana Sanat Dalını,

ı) 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,

i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim

üyesinden oluşan kurulu,

j) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Birinci örgün eğitimin akabinde yapılan öğretim

programını,

l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı

ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Rektörlük: Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile

sanatta yeterlik eserini,

ö) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 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, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü

öğretim programlarını düzenleyip yürütürler. Bu öğretim programları, EK ve Senatoda görü-

şülüp kabul edildikten ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Enstitüler, Rektörün onayını alarak, yurt içi ve yurt dışında, diğer yükseköğretim, araştırma
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kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilirler. Ayrıca

EK’nın önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak

üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir prog-

ramı enstitü anabilim dalı olarak kurulabilir. Bu enstitü anabilim dalı başkanı, EYK tarafından

üç yıl süre ile atanır.

(2) Öğretim üyeleri farklı lisansüstü programlarında ders verebilir.

(3) Bir 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 EABD/EASD kurulu kararı sonrasında en geç

Mayıs ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato

onayı ile açılır.

(4) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin açılması, EABD/EASD kurulunun

önerisi ve EK’nın onayından sonra Senato kararı ile kesinleşir. Bir öğretim döneminde, hangi

derslerin öğretime açılacağı, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararıyla yarıyıl

başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz.

(5) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili

EABD/EASD kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile

gerçekleşir.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya

hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547

sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(7) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle

ders açılamaz.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD

başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci

kontenjanları ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak

tespit edilir.

(2) Rektörlük tarafından öğrenci kabulüne ilişkin şartlar, öğrenci kabul edilecek prog-

ramlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, yazılı sınav ve kayıt

tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-

lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim-sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD baş-

kanlığının önereceği yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek

üyeden oluşur.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dı-

şındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık

programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak Senatonun

belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş

ile kabulüne ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak Senatonun be-

lirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Engelli ve şehitlerin birinci derece yakınlarının ilgili programlara

kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Tüm lisansüstü programlarda azami süre içinde başarılı olamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-

rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

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

muafiyeti, farklı üniversiteden ders alma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da

derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitü-

den ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esas-

lara göre yürütülür.

Danışman, proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama, danışman, proje

danışmanı değişikliği

MADDE 16 – (1) Danışman/proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama ve da-

nışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yü-

rütülür.
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Tez, proje çalışması, yazım dili

MADDE 17 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce ha-

zırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

Tezler, Türkçe yazılır. Gerekli görülen hallerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Sena-

tonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam,

sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav

sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında Amasya Üniversi-

tesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanır. Başarı

notu; final sınavı ile birlikte, ödevler, sözlü veya yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının

sonuçları da dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmelerinin

%40’ı ve yarıyıl sonu değerlendirmesinin %60’ının toplamı esas alınarak hesaplanır. Ancak

ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden en az 70 puan, doktora/sanatta yeterlikte

en az 80 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan, dok-

tora programlarında en az 70 puan olması gerekir. Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf not-

ları kullanılır:

a) Not Derece

1) M Muaf

2) BS Başarılı (kredisiz dersler)

3) BZ Başarısız (kredisiz dersler)

4) E Geçmez-Mazeretli

5) F1 Başarısız-Devamsız

6) F2 Başarısız-Sınava Girmedi

7) F3 Başarısız-Bütünleme

8) F4 Başarısız-Tekrar

b) Yukarıdaki harf notlarından; BS notu kredisiz derslerden geçtiğini, BZ kredisiz ders-

lerden kaldığını, M notu yatay geçişle gelen ya da özel öğrenci statüsünde ders almış olan öğ-

rencilerin yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili derslerden muaf olduğunu ifade eder.

c) Geçmez notlar şunlardır:

1) E: Mazeretli, geçmez.

2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.
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4) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu

öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.

5) F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen dü-

zeyin altında olduğu için başarısız.

ç) Yarıyıl içinde devam şartını sağlamayan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremezler,

girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, ders sorumlusu tarafından

yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir ve ilgili öğrencilere F1 (devamsız) notu verilir. Yarıyıl

sonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan F2 (girmedi) notu ve-

rilir.

d) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı her bir dersin kre-

disi ile o dersin başarı notunun çarpımları toplamı, kredi toplamına bölünerek virgülden sonra

iki haneye kadar hesaplanır. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları,

not ortalamasına katılmaz. Genel not ortalaması, asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin

lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu tüm kredili dersler dikkate alınarak

hesaplanır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-

lünmesi yolu ile bulunacak 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 Dersi/Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir.

Uzmanlık Alanı dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek

esaslara göre yürütülür.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi

getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer çalış-

ması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Uzmanlık Alanı dersini aldığı ilk yarıyılda her öğrenci teze yönelik en az bir seminer

çalışması yapmak zorundadır. Seminer çalışması başarılı olan öğrenci o dönemdeki Uzmanlık

Alanı dersinden başarılı sayılır. Seminer çalışmasından başarısız olunması durumunda Uzman-

lık Alanı dersini aldığı bir sonraki yarıyıl içinde tekrar seminer vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders

yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl,

asgari dört yarıyıldır.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 25 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladık-

tan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın

onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurulu

kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını

taşıyan tez önerisi değişiklik formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder.

EABD/EASD kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile

kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Güz ve bahar yarıyılı içinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim

etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.
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Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 27 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri biri öğ-

rencinin danışmanı ve en az biri farklı bir anabilim dalı veya başka bir Yükseköğretim kuru-

mundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim

formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere

toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev

alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üze-

re, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman

hariç EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim

üyesi ismi önerir.

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.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdür-

lüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya ma-

zeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkan-

lığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) 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.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin dü-

zeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en

geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini

yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni
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bir tez konusu verilir veya 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 verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni

bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili

şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-

landırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

e) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD

başkanlığından EABD/EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı

ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu

belirler.

f) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-

layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine

getirilmiş dört adet ciltlenmiş tez ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve

YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.

Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

g) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren iki

ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğ-

rencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik

numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü

verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz

krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
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projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-

jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor

vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-

ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece

tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eği-

timi yapılamaz. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 120 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile proje çalışma-

sından oluşur.

(2) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı

payı veya öğrenim ücretlerini Senatonun belirlediği esaslara göre ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğ-

rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, proje dersini aldığı yarıyılın

başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrencinin başarısız olması durumunda, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında

proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje sunumu

MADDE 33 – (1) Proje sunumu aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri, öğrencinin proje da-

nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen Proje sunumu tari-

hinde yapılır.

b) Proje sunumunun tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi ba-

şarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından Proje

sunumunu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Proje sunumu başarılı bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını

sağladığı takdirde mezun olmaya hak kazanmış olur.
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ç) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD

başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama

işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusu belirler.

Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazır-

lama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje sunumunun sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda

bir proje hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler. Çalışmasından elde edilen sonuçlar, Enstitü

tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde

belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmakla yükümlüdür.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Öğrenci Proje sunum tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik

ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini Enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet iş-

lemleri yapılmaz. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans

programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki

derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-

temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-

külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
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başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenen ALES standart

puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans

mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları ge-

rekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabu-

lünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da

değerlendirilir (EYK kararı ile mülakat sınavı yazılı olarak da yapılabilir). Bu değerlendirmeye

ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora

yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler

Senatoca belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu

puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca

ve Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

(KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS’den en az 55 puan veya

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu

olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine

Senatoca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla de-

ğerlendirmeye alınacağı ve yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabulü, Senato tarafından belir-

lenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,

Senatoca yükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde

ALES puanı aranmaz, ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES

puanı Senato tarafından belirlenir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 37 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla (180 AKTS) en az sekiz ders, yeterlik sınavı,

tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de kırk

sekiz kredilik en az on altı ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. AKTS

ve kredi değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami on iki yarıyıl, asgari sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami on sekiz yarıyıl, asgari on iki yarıyıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konu-

sunda Senato yetkilidir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için üç yıldır.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için tez

sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili ens-

titü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en fazla altı ay ol-

mak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri

devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı

ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girer. Başarısız olan öğrenci, en erken altı ay sonra

tekrar yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’da görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve EYK’ca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır.

(3) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-

dan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile

kesinleşir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan

başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak gerekir.

(5) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız

sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere

her iki sınavı da tekrarlanır. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin,

ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan

ders/dersler almasını isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-

navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden

başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 22 AKTS kredi değerinde

daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar ye-

terlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından

önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (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.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından ya-

pılır. İkinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman dilerse komite toplantılarına ka-

tılabilir.

(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 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-

nını 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. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.

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

etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğ-

renci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
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(6) 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.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK

kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 42 – (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

verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden 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 öğrenci için enstitünün yazılı

talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme

komitesi atanır.

(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. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor

EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde

EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-

leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve en az

üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini ensti-

tüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.
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Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 44 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-

munun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi

kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit

olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere top-

lam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek

üzere, ilgili EABD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci danışman

öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört

olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın 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.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlü-

ğüne yazılı olarak bildirir.

c) 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.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen

veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans

derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

e) 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

tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
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f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile, ilgili EABD baş-

kanlığından EABD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan

öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından EABD kurulu kararı ile yeni bir da-

nışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden

itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-

turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet

kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim

eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-

renci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki programın onay-

lanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve Türkiye Cumhu-

riyeti kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin

not dökümü de verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma

yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ye-

teneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi

olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunu-

lacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı ça-

lışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme

ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine ge-

tirmesi gerekir.

(2) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,

ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az ol-

mamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-

rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derece-
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siyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulün-

de, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sı-

navı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile

başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak is-

tediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senatoca

belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde Kamu Personeli Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya

YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan

muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-

manca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS’den en az 55 puan veya Üni-

versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu

olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine

Senatoca karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla de-

ğerlendirmeye alınacağı Senatoca belirlenir. Senatoca yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul

edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer pu-

anlar, Senatoca yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci

kabulünde ALES puanı aranmaz.

Ders ve kredi yükü

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; 180 AKTS krediden az olmamak koşu-

luyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile her yarıyıl alınacak uz-

manlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan

oluşur.

(2) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik

kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, asgari sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için azami on sekiz yarıyıl, asgari on iki yarıyıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler

Senato tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya

proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir

öğrenciye ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı

ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay

olmak üzere ek süreler verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje

çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara

göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı

olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı

ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak

üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih

dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim

üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-

dan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile

kesinleşir.

(5) Yeterlik Sınavı, ilgili sanat dallarının özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı

olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üze-

rinden en az 80 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından

başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uy-

gulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-

navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik

çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma

konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde

başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(9) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu ders-

lerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 22 AKTS kredi değe-

rinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar

sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından

önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir

şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunma-

yan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile

yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-

nışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-

maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.

İkinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlı-

ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 51 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden iti-

baren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-

sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş 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) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde,

farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez öneri savunma

sınavına girebilir.

(6) 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 öneri raporu ile birlikte bildirilir.
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(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK

kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 52 – (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 komite üyelerine

verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden 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 öğrenci için enstitünün yazılı

talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme

komitesi atanır.

(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. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor

EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde

EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez öneri savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme

komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme

sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 53 – (1) Sanata yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini ensti-

tüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın koşullarını sağlamak

zorundadır.
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Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 54 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez

izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğren-

cinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden, üçü farklı bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini

belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci

danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kuru-

mundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın 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.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak uyulacak esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı

olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK

tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK

kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) 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.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-

lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı

notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman

öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından ha-

zırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim

edilir.

e) 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

tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
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f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan

ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile, ilgili EASD baş-

kanlığından EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan

öğrenci için, EYK kararı ile, ilgili EASD başkanlığından EASD kurulu kararı ile yeni bir da-

nışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden

itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-

turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez

hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 55 – (1)Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet

kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim

eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-

renci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-

mın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu ders-

lerin not dökümü de verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 56 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,

ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-

ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 58 – (1)12/12/2006 tarihli ve 26374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Ağustos 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28745 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/312 
Davacı : K.H. 
Müşteki : FAİK ÇOKOYAR, Veli ve Huriye oğlu, 06/01/1976 ÇİFTELER 

doğumlu, ESKİŞEHİR, ÇİFTELER, Merkez mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Müşteki : ADİL İPEK, Dursun ve Ümmühan oğlu, 26/03/1986 ANKARA doğumlu, 

ÇANKIRI, İLGAZ, Mülayım mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Sanık : SEYEDMOHAMMAD MORTAZAVIMILANI, Seyedalı ve Roghayyev 

oğlu, 04/05/1973 İRAN doğumlu 
Suç : GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME 
Suç Tarihi : 10/09/2010 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 17/07/2013 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Görevi 

Yaptırmamak İçin Direnme suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan 
yargılama sonunda sanık hakkında neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmiş olup, sanık SEYEDMOHAMMAD MORTAZAVIMILANI bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 6950 

—— •• —— 
Kemer Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/504 
Karar No : 2013/121 
Davacı : K.H. 
Sanık : NIKOLAI KURILOV, Nıkolay ve Anna oğlu, 01/01/1979 doğumlu. 
Suç : Basit Yaralama 
Suç Tarihi : 30/05/2012 
Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 
Karar Tarihi : 13/03/2013  
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Nıkolaı Kurılov hakkında Basit Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; sanık hakkında 
müsnet suçtan açılan kamu davasının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 73/4 maddesi gereğince 
düşürülmesine dair karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı 
maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7008 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

15.000 ADET URL FİLTERİNG YAZILIM VE DONANIM LİSANSI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 

15.000 adet URL Filtering Yazılım ve Donanım Lisansı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7252/1-1 
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KÜTÜKLÜ YIKAYICIYA AİT FLANŞLI BORU, KUYRUK VE TAHRİK ŞAFTI, PALET 

BAĞLANTI AYAĞI VE PALET İMALATI YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

İşletme ve Konsantratör Biriminde bulunan kütüklü yıkayıcıya ait flanşlı boru, kuyruk ve tahrik 

şaftı, palet bağlantı ayağı ve palet imalinin ekte sunulan teknik resimdeki imalat detaylarına göre 

yaptırılması işi şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No:  : 2013/113405 

1 - İdarenin: 

A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. 

Bigadiç/BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21- 22 / 633 72 23 

C) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartname ve eki teknik resimlerde 

belirtilmiştir. 

B) Teslim Yeri : Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

İşletme ve Konsantratör Birimi Kestelek Köyü-

M.Kemalpaşa/BURSA 

3 - İhalenin 

A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Bigadiç/BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 03/09/2013 Salı Günü Saat: 14.00 

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 

Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda 

tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek 

olup; Bu tarih 02/12/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif 

sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını Halk Bankası Bigadiç Şubesi 

nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesaba yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını 

gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak 

yatırıldığı belirtilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları. 

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları, 

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-

garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının 

düzenleyecekleri teminat mektupları, 

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 

süreli olacaktır. 

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 

üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22 
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- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören /ANKARA Tel: 0312 294 2000 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 

No: 156 Aksaray/İSTANBUL Tel: 0212 527 0909 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı 

No: 1 İZMİR Tel: 0232 484 3717 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

İşletme ve Konsantratör Birimi Kestelek Köyü-M.Kemalpaşa/BURSA Tel: 0224 624 52 03 

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 40,00 TL. 

7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 03/09/2013 Salı Günü Saat:14.00’e kadar İşletme 

Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır. 

8 - İhale, 03/09/2013 Salı Günü Saat: 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı 

salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresini gösteren belgeyi, 

9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret 

veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini, 

9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi, 

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

9.1.10. Mali Durum Belgesini, 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

9.1.11. İş Deneyim Belgesini, 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

9.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

9.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.1.2, 9.1.3. ve 9.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 9.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya 

tamamen verip vermemekte serbesttir. 7128/1-1 
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100 TON HURDA YAKIMLIK TAHTA SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 

Afyonkarahisar Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü, Bölge Kısım 71 Şefliği ve Hurda 

sahasında bulunan yaklaşık 100 ton yakımlık hurda tahta Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. 

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığına 10/09/2013 günü saat 15/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden 

KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan 

firmadan %10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir. 

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 7228/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

DÜZELTME İLANI 

Kurumumuza giriş sınavıyla Bilişim Uzman Yardımcısı alınacağına ilişkin ilan 

19/08/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mezkur İlanda yazılı sınavın, 

29/09/2013 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da (Atatürk Lisesi, Sıhhiye, Çankaya) yapılacağı 

belirtilmiştir. Zorunlu sebeplerle bahse konu ilanda belirtilen yazılı sınav saatinin değiştirilmesi 

ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu çerçevede, yazılı sınav, aynı tarihte aynı yerde saat 14:00’te 

yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 7265/1-1 

—— • —— 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) Doçentler alınacaktır. Ayrıntılı bilgi 

Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

BİRİMİ 
BÖL/ABD/ASD/ 

PROG. 
UNVAN DRC ADET AÇIKLAMA 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu  

Spor Sağlık 

Bilimleri  
Doçent 1 1 

Beden Eğitimi ve Spor Ana 

Bilim Dalında Doçentlik 

Unvanına Sahip Olmak. 

Seyrani Ziraat 

Fakültesi  

Tarımsal Makine 

Sistemleri  
Doçent 1 1 

Tarımsal Mekanizasyon 

Bilimi Alanında 

Doçentliğini Almış Olmak. 

Eğitim 

Fakültesi  

İlköğretim Bölümü 

Matematik Eğitimi  
Doçent 1 1 

Analiz ve Matematik Eğitimi 

Alanında Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 

 7274/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Çerkezköy Beşinci Noterliğinin; Fevzipaşa Caddesi üzerinde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

2 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 

Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 

Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Ödemiş Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Karşıyaka Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlamak kaydıyla Cumhuriyet Caddesi, Saraçoğlu Caddesinin tamamı ve Saraçoğlu 

Caddesine açılan sokak ve caddelerin 50 metre derinliklerinde Kiraz-Alaşehir, Birgi-Salihli 

çıkışına kadar olan cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

4 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 

2.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli İkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden 

çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar 

olan kısmı ile 2. Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında 

ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 

kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 

kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 7230/1-1 

————— 
Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas: 2011/632 sayılı dava dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7232/1-1 

————— 
Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas: 1989/324 ve Karar: 1989/576 sayılı dava 

dosyasının koybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 7233/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 21.08.2013      Karar No: 6698 

EVVELCE LEHLERİNE HAK VE 

TAKYİT TESİS EDİLEN ŞİRKETLERİN: 

- TİCARİ UNVANLARI : 1) Türkiye Petrolleri A.O. 

  2) Exxonmobil Exploration and Production 

Turkey B.V 

  3) Petrobras Oil and Gas B.V. 

- MERKEZLERİ  : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.86, 06100 

ANKARA 

  2) Graaf Engelbertlaan 75, 4837DS Breda 

HOLLANDA 

  3) Rokin 15, 1012 KK Amsterdam, HOLLANDA 

- TÜRKİYE’DEKİ : 1) Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.86, 06100 

ADRESLERİ ANKARA 

  2) Pakpen Plaza 12. Kat Sahrayıcedid Mahallesi 

Halk sokak No: 40-44   34734, Kozyatağı, 

Kadıköy/İSTANBUL 

  3) Karum İş Merkezi 5.Kat F Asansörü İran Cad. 

No: 21 Kavaklıdere-ANKARA 

TESİS VE TESCİL EDİLECEK 

PETROL HAKKININ MAHİYETİ : TPAO’nun Karadeniz’de Türk karasuları dışında 

sahip bulunduğu AR/TPO/3922 hak sıra no.lu 

petrol arama ruhsatının müracaat dosyasında 

krokisi ve koordinatları belirtilen kısımları 

üzerinde evvelce Genel Müdürlüğümüzün 

27.12.2006 tarih, 5386 sayılı ve 01.03.2010 tarih, 

6009 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Kararlarıyla 

tescil edilen hakların terkini ve Petrol Siciline 

tescili. 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O., Petrobras Oil&Gas B.V. Şirketi ile Exxon Mobil Exploration and 

Production Turkey B.V. Şirketinin, AR/TPO/3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müracaat 

dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen kısmı üzerinde; 

- 27.12.2006 tarih ve 5386 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Karar ile 28.12.2006 tarihinde 

TPAO ve Petrobras Oil&Gas B.V.(“Petrobras”) Şirketine birer hak ve takyit olarak Petrol Siciline 

tescil olunan hakların, 

- Petrobras Oil&Gas B.V. Şirketinin sahip olduğu hakkın da %50’sinin 01.03.2010 tarih 

ve 6009 sayılı Petrol Hakkına Müteallik Karar ile 06.03.2010 tarihinde Exxon Mobil Exploration 

and Production Turkey B.V.(“Exxon Mobil”) Şirketine devri ile Petrol Siciline tescil olunan 

hakların, 

terkin edilmesi ve Petrol siciline tescili için Petrol Kanunu’nun 34, 35, ve 36 ncı 

maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 12.08.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 
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Türkiye Petrolleri A.O.’nun Karadeniz’de Türk Karasuları dışında sahip olduğu 

AR/TPO/3922 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının dosyasında krokisi ve koordinatları belirtilen 

kısmı üzerinde, 27.12.2006 tarih, 5386 sayılı ve 01.03.2010 tarihli 6009 sayılı Petrol Hakkına 

Müteallik Kararları ile 28.12.2006 ve 06.03.2010 tarihlerinde tesis ve Petrol Siciline tescil edilen 

hakların, Devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, terkin edilmesine 11.06.2013 

tarihinde yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 üncü maddesi ve mülga 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

 7259/1-1 

————— 
Alpay Enerji A.Ş’nin sahip bulunduğu AR/ALP/4396 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat 

sahasında yer alan Yeşiltepe-1 ve Hamam-1 kuyularının lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan, 

ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Erzin Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan 

Hatay İli, Erzin İlçesi, Yeşilkent Köyünde kain 8685 no.lu parsellin 3405.439 m2 lik kısmı ile 

7940 no.lu parsellin 3709.60 m2 lik kısmı olmak üzere toplam 7115.04 m2 lik arazinin 6491 Sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.07.2013 

tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası 

gereğince ilan olunur. 7260/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 19.08.2013      Karar No: 6697 

DEVREDEN ŞİRKETİN 

- TİCARİ UNVANI : Marsa Turkey B.V. 

- MERKEZİ : De Lairessestraat 154 1075 HL Amsterdam, The 

Netherlands 

- TEBLİGAT ADRESİ : Şehit Ersan Caddesi, Çobanyıldızı Sokak No: 5 

B Blok Daire: 3 06680, Çankaya-ANKARA 

DEVRALAN ŞİRKETİN 

- TİCARİ UNVANI : Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Ser. Hiz. 

A.Ş. 

- MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ : Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sok. No: 8 

Çankaya/ANKARA 

DEVREDİLEN PETROL 

HAKKININ MAHİYETİ : Marsa Turkey B.V. Şti.’nin AR/MER-

MRS/5014, 5023 hak sıra no.lu 2 adet petrol 

arama ruhsatının her birindeki % 50’şer 

hissesinin tamamının Merty Enerji Petrol Arama 

Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş.’ye devri. 

MÜRACAAT TARİHLERİ : 21.03.2013, 22.03.2013 

KARAR: 

Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis Hiz. A.Ş. ile Marsa Turky B.V. Şti.’nin 

müşterek sahip bulundukları AR/MER-MRS/5014, 5023 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama 

ruhsatının her birindeki Marsa Turky B.V. Şti.’nin % 50’şer hissesinin tamamını Merty Enerji 
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Petrol Arama Eğitim ve Servis Hiz. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen şirket de yukarıda bahsi geçen 

ruhsatlaraki % 50’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol 

Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C maddelerine istinaden 21.03.2013 ve 

22.03.2013 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 25.06.2013 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Marsa Turky B.V. Şti.’nin AR/MER-MRS/5014, 5023 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama 

ruhsatının her birindeki % 50’şer hissesinin tamamını Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis 

Hiz. A.Ş.’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 

şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 11.06.2013 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 3 ncü maddesine istinaden, mülga 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/MER-MRS/5014, 5023 

hak sıra no.lu ruhsatların tamamı Merty Enerji Petrol Arama Eğitim ve Servis Hiz. A.Ş.’nin 

olacaktır. 7261/1-1 

—— • —— 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 

Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 

gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.) 

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden 

tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları 

gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde yapılmalıdır. 

 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
ÜNVANI DRC. ADET AÇIKLAMA 

Teknoloji 

Fakültesi 

Enerji 

Sistemleri 

Mühendisliği 

 Profesör 1 1 

Isı eşanjörleri ve 

güneş enerjisi alanında 

çalışmaları olmak. 

 7258/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Konya’da da kurulmuş olan Bifa Eğitim ve Sosyal Hizmet Vakfı, Karaman 1. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 16/7/2013 tarihinde kesinleşen, 28/5/2013 tarihli ve E: 2012/495, K: 2013/329 

sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 7256/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 44925 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7262/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

23.08.2011 TARİH VE 28034 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İHALELERE 

KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMA VE ORTAĞININ YASAKLAMA İŞLEMİNİN 

İPTALİNİN İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2007/189145 

2. Yasaklama Kararını Kaldıran 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hatay Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Antakya/Hatay 

Adresi Atatürk Cad. Stadyum Yanı No: 3 Tel-Faks 326 2160606 

Posta Kodu 3100 E-Mail hatay@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi İptal Edilen Tüzel 

Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

(Eski Adı) Demir İnşaat ve Ticaret 

Kollektif Şirketi Zabit Demir-İlhan ZOR 

(Yeni Adı) Demir İnşaat Altyapı Sanayi 

ve Ticaret Ltd. Şti.     

İlhan ZOR 

Adresi 
Mesnevi Sok. No: 31/2 

Çankaya/ANKARA 

Mesnevi Sok. No: 31/2 

Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  TC. Kimlik No:36076364746 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Tatvan  V.D. Vergi No:2780067586  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 2529,  Oda Sicil No:1447  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Durdurulmasının 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 

17.05.2013 tarih ve E. 2013/416 - K. 

2013/825 sayılı ısrar Kararı ile Demir 

İnşaat Altyapı Sanayi ve Ticaret Ltd. 

Şti.'nin Dava Konusu Yasaklama 

İşleminin İptaline Karar Verilmiştir.   

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır (2886 DİK) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Silifke Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Mersin/Silifke 

Adresi Burunucu Köyü Tel-Faks (324) 714 11 59/714 10 07 

Posta Kodu 33900 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Zuhal KÖK  

Adresi 
Mahfesığmaz Mah. 79117 Sok. Selin 

Apt. B Blok 1/2 No: 15 Çukurova/Adana 
 

T.C. Kimlik No. 35998620114  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ziyapaşa V.D./582 025 9686  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Kantinciler ve Simit Poğaça, 

Çörek Vb. Maddeler İmal ve Satıcılığı 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil  

No: 01/147601, Oda Kayıt No: 643 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/185095 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Bursa Ali Osman Sönmez 

Onkoloji Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Bursa/Osmangazi 

Adresi 

Alaattin Mah. Menekşe Sok. 

Tophane Mevkii 

Tel-Faks (224) 223 82 00/223 82 13 

Posta Kodu 16040 E-Mail satinalma@bursaonkoloji.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Bursa Girişim Grubu Taahhüt Hizmetleri 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 

Ankara Yolu Cad. Tüze İş Merkezi     

No: 36/15 Osmangazi/Bursa 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

191 055 6475  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 73337 

Oda Sicil No: 82769 

 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay 

164 

gün 

Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/66570 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 02. (İzmir) 

Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir 

Adresi Sanayi Caddesi No: 39 Bornova Tel-Faks 
Tel: 0 232 435 51 00 

Faks: 0 232 435 37 42 

Posta Kodu 35100 E-Mail dsi2@dsi.gdv.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Erat Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 
Suat TAŞ 

Adresi 
Bahçelievler Mahallesi Aşkabat Caddesi 

69. Sok. 29/2 Çankaya/ANKARA 

Kentkoop Mahallesi 1820 Cad. 

Arzum Yuva Sitesi B Blok No: 3/5 

Batıkent Yenimahlle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  31573539994 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
332 006 06 45  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
350194  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların  bulunması halinde bu 

bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/66570 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 02. (İzmir) 

Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir 

Adresi Sanayi Caddesi No: 39 Bornova Tel-Faks 
Tel: 0 232 435 51 00 

Faks: 0 232 435 37 42 

Posta Kodu 35100 E-Mail dsi2@dsi.gdv.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gençsu İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
Haluk KIZILOĞLU 

Adresi 

Pirireis Mahallesi 1116. Sok. No: 5 

Ummak Apartmanı Kat:2 Daire: 7 

Yenişehir/MERSİN 

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Cad. 

No: 122/6 Batıkent 

Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  14200045310 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
683 003 50 28  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
24895  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret 

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 

4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların  bulunması halinde bu 

bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2013/5200 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


