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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5209
Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu Tünelli Geçişi km: 60+577.99-72+871.00 arasın-

daki yol yapım çalışmaları kapsamında ekli harita ile listede güzergâhı ve bulunduğu yer ile
ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
acele kamulaştırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 19/7/2013 tarihli
ve 112470 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Karar Sayısı : 2013/5219

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Mersin DGKÇS

TM-Karacailyas Mevkii (ND) Enerji İletim Hattı (Yenileme) Projesi” kapsamında ekli haritada

gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken

salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından

acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16/7/2013 tarihli ve 1055 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5221

Sivas ve Erzincan il sınırları içerisinde tesis edilecek Ayranlı Hidroelektrik Santralinin

yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1081 sayılı yazısı üzerine,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5229

Aydın İli, Nazilli İlçesinde yer alan ve ekli listede bulunduğu mahalle ile ada ve parsel

numaraları belirtilen taşınmazların kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışmaları kapsamında

Nazilli Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 18/7/2013

tarihli ve 20572 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5230

Bağlantı Anlaşması uyarınca tesis edilecek “380 kV (Çarşamba-Altınkaya)Brş. N-Cengiz

DGKÇS TM (Giriş-Çıkış) Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha

isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak

hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından

acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16/7/2013 tarihli ve 1054 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5231

Erzincan İli, Kemah İlçesinde tesis edilecek Deliçay Regülatörü ve Hidroelektrik

Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen

taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1084 sayılı

yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5239
Artvin İli, Yusufeli İlçesinde tesis edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin

yapımı amacıyla ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-
laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1078 sayılı yazısı üzerine,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013
tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

1 Eylül 2013 – Sayı : 28752                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2013 – Sayı : 28752

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



Karar Sayısı : 2013/5240
Sivas İlinde tesis edilecek Alçe Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede

bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek
üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1079 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5257

Kars İli, Sarıkamış İlçesinde tesis edilecek Kale Hidroelektrik Santrali ile Çayarası

(Karakurt) Havza TM arasındaki enerji nakil hattının yapımı amacıyla ekli listede bulundukları

yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji

Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 1077 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2013 – Sayı : 28752

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



1 Eylül 2013 – Sayı : 28752                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



—— • ——

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        29 Ağustos 2013

       69471265-305-7608

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            21’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (MSPO)’na katılmak üzere; 1 Eylül 2013

tarihinde Polonya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar

Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2013

     68244839-140.03-235-527

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 29/8/2013 tarihli ve 69471265-305-7608 sayılı yazınız.

            21’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (MSPO)’na katılmak üzere, 1 Eylül 2013

tarihinde Polonya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar

Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı

Enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Enstitüler

tarafından yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik prog-

ramlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime 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) ALES Eşdeğer Puanı: Uluslararası sınavlardan (Graduate Management Admission

Test Sınavı-GRE/Graduate Management Admission Test Sınavı-GMAT) alınan ve Üniversite

Senatosu tarafından belirlenen ALES puanına eş değer puanı,

c) Anabilim/Anasanat Dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin

5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim da-

lını,

ç) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve

doktoralı öğretim elemanlarından oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını

yöneten, ilgili anabilim dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim dalı

başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve

yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında “Ders Danışmanı” ve tez ça-

lışması dönemlerinde “Tez Danışmanı” olarak rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu

tarafından atanan öğretim elemanını,
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f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-

lışmasını,

g) Enstitü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,

ğ) 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,

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

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

üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Müdür/Müdürlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğre-

tim yapan enstitü müdürlerini/müdürlüklerini,

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) Rektör/Rektörlük: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

l) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

m) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

n) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönetim kurulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nin 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.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri 24 üncü maddede

tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek

eğitim-öğretim süresine dahildir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen ilk iki yarıyıl, programın azami süresine

dahil değildir. Ancak, iki yarıyılı aşan süreler programın azami süresine dâhildir.

(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim

süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim-öğretim sü-

resine dahildir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılının kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-

likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak

en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün

internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili EYK kararı ve Rektörlük onayı ile bazı

dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-Pazar günlerinde

de yapılabilir.

Lisansüstü program açma teklifleri

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlar;

a) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü prog-

ram açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ABD/ASD başkanlığının teklifi,

ABD/ASD akademik kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı

ile açılır.

b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili

enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından

değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla,

yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

ABD/ASD başkanının görevleri

MADDE 9 – (1) ABD/ASD başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim ve araştır-

maların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden

enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 10 – (1) Enstitülerdeki yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta ye-

terlik çalışmasına öğrenci alınıp alınmaması, özel öğrenci ve yatay geçiş yoluyla kabul edilecek

öğrenciler dâhil, alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyılın başlamasından beş hafta

öncesine kadar, programlara göre ABD/ASD başkanlığının önerileri dikkate alınarak EYK ta-

rafından belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.
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(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapılan güz dönemlerinde, bir önceki bahar dö-

neminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri birinci ve ikinci öğretim bir-

likte değerlendirildiğinde lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Üniversite

mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına, programın is-

tediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, kesin kayıt tarihleri, gerekli

belgeler ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya

ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin

olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuru için istenen belgeleri be-

lirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz.

(4) Herhangi bir lisansüstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı üçten az ise,

ilgili EYK o yarıyıl için, söz konusu lisansüstü programa öğrenci alınmamasına karar verebilir.

İkinci öğretim lisansüstü programlarının açılması için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların

değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır.

(3) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; ABD/ASD’nin

öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denk-

liklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya

eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve

Konservatuvar öğrencilerinden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Enstitülerin ABD/ASD yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlen-

dirme işlemleri, ilgili ABD/ASD Akademik Kurulunun önerisi ve ilgili EYK kararı ile şu iki

şekilden biri ile gerçekleştirilir:

a) Mülakat sınavlı değerlendirme şekli:

1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların

sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ABD/ASD’nin ALES

veya eşdeğeri puanının % 60’ı, lisans genel not ortalamasının % 30’u ve varsa belgelemek şar-

tıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alın-

mış yabancı dil puanlarından birinin % 10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, mülakat sınavına alınacak adaylar belirlenir.

Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.

2) Adaylar, ilgili ABD/ASD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en

fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına tabi tutulur. Mülakat

sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2013 – Sayı : 28752

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



3) Adayların başarı notu, ilgili ABD/ASD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın %50’si

ile lisans genel not ortalamasının % 20’si, varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya

Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından

birinin % 10’u ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra

üç hanesi dikkate alınır.

4) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile ve en yüksek puan alan adaydan

başlamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla ALES veya

eş değeri puanı, lisans genel not ortalaması, yabancı dil notu ve mülakat sınav notu dikkate

alınır.

5) Mülakat sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat

değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

b) Mülakat sınavsız değerlendirme şekli:

1) Adayların başarı notu, ilgili ABD’nin ALES puanı veya eşdeğeri puanın, ASD prog-

ramlarında ise sanatta yetenek sınavı notunun %60’ı ile lisans genel not ortalamasının % 30’u

ve varsa belgelemek şartıyla KPDS/ÜDS/YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul

edilen bir sınavdan alınmış yabancı dil puanlarından birinin %10’u alınarak hesaplanır. Başarı

notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

2) Adayların başarı notları, en az 60 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit

başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eş-

değeri puanı, ASD programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans genel not ortalaması ve

yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil

puanı sıfır kabul edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat

yapılmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet not ortalamasına göre

en yüksek puandan başlanarak yapılır.

(7) Lisansüstü eğitime kabul için Üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlilik sü-

resinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşde-

ğeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme iş-

lemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü

müdürlüğüne yapılır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların; ABD’nin öngördüğü bir lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların

denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.
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(4) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 3.00/4.00 yük-

sek lisans not ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eş değeri puanının en az 60 olması

şartı aranır.

(5) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, en az 3.50/4.00 lisans not

ortalamasına sahip olması ve ilgili ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı aranır.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde adayın, KPDS/ÜDS/YDS sınavlarından en

az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puana eşdeğer bir

puana sahip olması gerekir.

(7) Doktora programına başvuran adaylar, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile

belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından mülakat sınavına

tabi tutulur. Mülakat sınavı, yazılı ve/veya sözlü yapılabilir.

(8) Başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın

üç katı ile sınırlandırılır. Adayların, ilgili ALES veya eşdeğeri puanının % 60’ı, yüksek lisans

diploması ile başvuranlar için yüksek lisans genel not ortalamasının % 40’ı, lisans diploması

ile başvuranlar için lisans genel not ortalamasının % 40’ının toplamı ile elde edilecek puanlar

en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.

(9) Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların başarı notu;

ilgili ABD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %50’si ile yüksek lisans genel not ortalamasının

%30’u, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakat sınavının

%20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(10) Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına müracaat eden adayların başarı

notu; ilgili ABD’nin ALES veya eşdeğeri puanın %60’ı ile yüksek lisans genel not ortalama-

sının %20’si, lisansa dayalı başvurularda lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakat sı-

navının %20’si alınarak hesaplanır. Başarı notunun virgülden sonra üç hanesi dikkate alınır.

(11) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 65, li-

sans diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan baş-

lamak üzere sıralanır, adaylar ilgili ABD için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı

notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri

puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans, yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yük-

sek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Mülakat sınavına

girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden

sonra ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

Sanatta yeterlilik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Sanatta yeterlilik çalışmasına başvurabilmek için adayların; ASD’nin

öngördüğü bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan

diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

(2) Sanatta yeterlilik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, en az

3.00/4.00 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 3.50/4.00

lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.
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(3) Sanatta yeterlilik çalışmasına öğrenci kabulünde adayın, KPDS/ÜDS/YDS sınav-

larından en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puana

eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlilik çalışmasına başvuran adayların yeterlilik çalışmaları, ilgili

ASD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden

oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

(5) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için

ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu çalışmalara yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-

ların öğrenciliğe kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınavı notunun, 60

puandan az olmamak şartıyla % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yüksek lisans not or-

talamasının % 20’sinin toplamı en az 65 puan; lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe

kabulünde ise yeterlilik sınav notunun, 60 puandan az olmamak üzere % 60’ı ile lisans not or-

talamasının % 40’nın toplamının en az 85 puan olması gerekir. Değerlendirme bu toplam puana

göre yapılır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere

ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin

belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri puanı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans,

yüksek lisans diploması ile başvuranlarda yüksek lisans genel not ortalaması ve yabancı dil

notu yüksek olanlar tercih edilir. Sonuçlar, mülakat değerlendirmesi bitiminden sonra ilgili

enstitü müdürlüğüne bildirilir ve müdürlükçe ilan edilir.

Yedek adayların belirlenmesi

MADDE 14 – (1) ABD/ASD; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları

için belirlenen kontenjanlar kadar yedek adayı, başarı değerlendirme sırası esas alınarak belir-

leyebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayarak

haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar başarı değerlendirme sırası

esas alınarak kabul edilir.

Yurt dışından başvuru

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçe-

vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü mü-

dürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü

programlara başvurularında:

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili ABD/ASD’de YÖK tara-

fından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların; ilgili ABD/ASD’de YÖK tarafından

denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin dışında,

Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 55 KPDS/ÜDS/YDS

puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden bu puana

eşdeğer puan almaları,
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c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ABD/ASD’nin ALES puanı

veya eşdeğeri puanın en az 55 olması,

şartları aranır.

(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak ABD/ASD’nin görüşü alınır ve başvurdukları

lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Öğretim Merkezleri veya yurt dışındaki şubeleri

tarafından yapılan Türkçe testinden en az 80 puan aldığını belgelendirdikten sonra lisansüstü

programlardan ders almaya başlayabilir. Bu belgeye sahip olmayan adaylar bir yıl izinli sayılır.

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD’nin görüşü doğrultusunda bilimsel ha-

zırlık programına tabi tutulabilir.

(6) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde

YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde

programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi

MADDE 16 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek tek-

noloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği

şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav

yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu

adayların kabulünde ilgili ABD/ASD’nin öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan as-

gari başvuru şartları aranır.

(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin varsa tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek

teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniver-

sitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük

sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağlayarak li-

sansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini başvur-

dukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ya da lisans veya yüksek lisans

derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış

olanlar için ilgili ABD/ASD’nin uygun görmesi halinde EYK’nın kararıyla düzenlenip yürü-

tülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü

programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam et-

mesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programındaki bir

öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması

gereken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not

ortalaması hesabına da dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, bir akademik takvim yılı

içerisinde 6 (altı) dersten çok olmamak koşuluyla ilgili ABD/ASD tarafından belirlenerek EYK

tarafından karara bağlanır.

(5) Bilimsel hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir dersten en az

CC notunun alınmış olması ve tüm derslerin not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Devamsız veya başarısız olunan dersin tekrar alınması zorunludur.

(6) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir akademik yıldır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen

yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı azami sürelerine dâhil edilmez. Ancak

bir akademik yıl içinde gerekli not ortalamasını sağlayamayan bilimsel hazırlık programı öğ-

rencisi yeterli ortalamayı sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar. Bu

süre öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresinden sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD’nin olumlu görüşü ve EYK’nın kararı ile

lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;

a) Yüksek lisans için: ilgili ABD/ASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından

kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Doktora için: ilgili ABD/ASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul

edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü için: ALES belgesine sahip olmak gerekir.

(3) Özel öğrenciler, sadece ilgili ABD/ASD tarafından açılmış olan dersleri seçebilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için öğrenci kabulünde başarı değerlendirme sırası, ALES notunun

%50’si, mezuniyet notunun %50’si dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-

ciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt

yaptırabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Talebi halinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı

durumunu gösterir bir belge verilir.

(6) Özel öğrencilerin, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken ba-

şardıkları en fazla 2 (iki) adet lisansüstü dersten, daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü

programa sayılmamış olması şartıyla, muaf tutulabilirler. Ancak bunun için muafiyet talebinde
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bulunulacak dersin başarı notu, yüksek lisans için en az “BB”, doktora için en az “BA” olması

koşuluyla ilgili ABD/ASD’nin önerisi ve EYK’nın onayı gerekir. Dört yarıyıldan önce alınan

dersler değerlendirilmeye alınmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer

bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı

ile tamamlamış öğrenciler, aşağıdaki koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, ilgili ensti-

tüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(a) Öğrencinin, yatay geçiş için başvurduğu ilgili lisansüstü program için bu Yönetme-

likte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı olduğu programdaki genel not ortala-

masının en az 3.00/4.00 olması,

(b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora

programları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullan-

mamış olması.

(2) Yatay geçiş için başvurular, yarıyıl başlangıcından on beş gün öncesine kadar ilgili

enstitü müdürlüğüne yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran öğ-

rencinin program eşdeğerliği, not dökümü ve ders içerikleri, ilgili ABD/ASD tarafından de-

ğerlendirilir. İlgili ABD/ASD, öğrencinin başvurduğu program ile bulunduğu program arasın-

daki eşdeğerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu görüşü olumlu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre

ders muafiyetlerini, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program

toplam kredisi dışında intibakı için önerilebilecek ek ders/dersleri belirler ve enstitüye bildirir.

Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda

daha önce almış oldukları derslerden en fazla iki dersi saydırabilirler. Dört yarıyıldan önce alı-

nan dersler değerlendirilmeye alınmaz. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin he-

sabında daha önce öğrenim gördükleri süreler göz önüne alınır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya

enstitünün bir başka programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile başka

herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa

bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılmaz.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitünün herhangi bir dalında tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler,

bu programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, ilgili doktora programına/sanatta yeterlik ça-

lışmasına geçmek için başvurabilirler. Bu tür geçişler için lisansüstü genel not ortalamasının en az

3.50/4.00 olması ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans derecesi ile doktora programlarına/sanatta

yeterlik çalışmalarına kabul koşullarının sağlanmış olması gerekir.
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b) İlgili enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına

lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı

ABD/ASD’nin tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

c) Aynı enstitüye bağlı ABD/ASD’deki programlar arasındaki geçişlerde, önceki prog-

ramda geçirilmiş süreler, geçilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar arası ge-

çişlerde kararı, ABD/ASD’nin görüşlerini de alarak EYK verir. Geçişi uygun görülen öğren-

cinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu ilgili ABD/ASD’nin önerisi ile EYK tarafından

yapılır. İlgili ABD/ASD’nin görüş ve önerileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 22 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir. Başvuru koşullarını yerine

getiren ve kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, istenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili ensti-

tüye bizzat teslim ederek kaydını yaptırır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat

başvuramayan adaylar, noter kanalıyla belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde

kayıt yaptırabilir. Belirlenen tarihlerde kayıt için başvurmayan veya istenilen belgeleri eksik

olan adaylar mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine

yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır. Lisansüstü programları kazanan adaylar

sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların birden fazla lisansüstü eğitim yapıyor olmaları

durumunda öğrenci olduklarını belirten dilekçelerini enstitüye vermeleri gerekir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların

tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları

iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında

yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte

öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekiyorsa

öğrenci katkı payını da yatırarak, alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalış-

malar için, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorun-

dadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı

ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini

yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yaptırabilirler. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak

katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili

birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz. Öğrenci tez

aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl başarısız sayılır. Bu du-

rumlardaki öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenileme yapılmadığında

geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.
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(2) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili EYK ka-

rarı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-

renci bilgi sistemi üzerinden yapılır. Kayıt formu öğrenciler tarafından ders danışmanına onay-

latılarak ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(4) Kayıt süresi sonunda, seçmeli bir dersin sistemde kayıtlı öğrenci sayısı üçten az ise

ders o dönem için kapatılır. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda ABD/ASD başkanlığının talebi

ve/veya EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü prog-

ramlardaki dersler için bu sınır EYK tarafından belirlenir.

(5) Kapanan dersteki öğrenciler akademik takvimde belirtilen günlerde açılan diğer

derslerden ders danışmanının onayı ile istediklerine kayıt yaptırırlar. Lisansüstü öğrenciler o

dönemde kayıt yaptırdıkları dersten çekilme işlemi yapamaz.

(6) Lisansüstü programlarda tez/dönem projesi aşamasında bulunan öğrenciler, akade-

mik izinler dışında üst üste iki yarıyıl veya aralıklarla üç yarıyıl kayıt yenilemedikleri takdirde

kendilerine yapılmış tez/dönem projesi konu ve danışman atamaları iptal edilir. Bu durumdaki

öğrencilere, kayıt yeniledikleri dönemde ilgili ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile yeni

bir tez/dönem projesi konusu ve yeni bir tez danışmanı atanır.

Azami öğrenim süresi

MADDE 24 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir

yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp

yaptırmadığına bakılmadan, tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarında azami öğrenim sü-

resi üç yıl (altı yarıyıl), doktora veya sanatta yeterlik programlarında azami öğrenim süresi;

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl (12 yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için dokuz yıl (18 yarıyıl) dır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme

ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, 2547 sayılı Ka-

nunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre araştırma görevlisi olmak dâhil,

öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

Danışmanlık

MADDE 25 – (1) Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren ilgili ABD/ASD’nin

önerisi ile EYK tarafından bir ders danışmanı atanır. Ders danışmanının görevi, öğrencinin

akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve ekleme işlemlerinde rehberlik etmek ve bu

Yönetmelikle kendisine verilen diğer sorumlulukları yerine getirmektir. Danışman atamasının

gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlen-

mesi ve kayıt işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tezli lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler için, ilgili ABD/ASD Akademik

Kurulu’nun önerisi ile EYK tarafından, öğrencinin tüm derslerini başardığı, gerekli not orta-

lamasını sağladığı ve doktora programlarında yeterlik sınavını başardığı dönemin sonunda bir

tez danışmanı atanır.
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(3) ABD/ASD’nin danışman önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanın-

da yapılmaması halinde ilgili EYK, doğrudan ders/tez/proje danışmanı atayabilir.

(4) Lisansüstü programlarda ders/tez/proje danışmanı, ilgili enstitü anabilim dalı öğre-

tim üyeleri veya doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde

doktora programlarında tez danışmanı, daha önce tamamlanmış en az bir lisansüstü tezde da-

nışmanlık (ortak danışmanlık hariç) yapmış öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora prog-

ramlarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, başka yükseköğretim kurumlarındaki

öğretim üyeleri arasından da danışman ataması yapılabilir.

(5) Tez/proje danışmanının görevi öğrencinin, kişisel ve akademik gelişimini takip et-

mek ve tez/dönem projesi ile ilgili çalışmalarında danışmanlık yapmak, varsa tamamlayıcı faa-

liyetler/uygulamalar konularında yardımcı olmak ve bu Yönetmelikle kendisine verilen diğer

sorumlulukları yerine getirmektir. Bu faaliyet ve sorumluluklarda aksaklıklar meydana gelmesi

halinde, ABD/ASD başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili EYK tara-

fından değiştirilebilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

İkinci tez danışmanı, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

(7) Tez/proje danışmanı ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve

tez/proje danışmanının önerisi, ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile gerçekleşir. Tez/proje

danışman değişikliğinde yeni tez/proje danışmanının onayı da aranır. Tez/proje danışmanının

üniversitedeki görevinden ayrılması, ağır hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli il

dışı görevlendirilmesi durumunda yeni tez/proje danışmanı atanır. Önceki danışman ikinci da-

nışman olarak devam edebilir. Doktora programlarında tez danışmanının üniversite dışında

başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda tez danışmanının görevi devam eder.

Tez/proje danışman ve/veya çalışma konusu değişikliğinde öğrenci, EYK karar tarihinden iti-

baren yüksek lisansta bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getir-

meden, doktorada iki yıl geçmeden ve dört yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine getirmeden tez

savunma sınavına giremez.

(8) Danışman değişiklikleri, EYK’nın her ayın ilk haftasında yapacağı toplantıyla ger-

çekleştirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik ders-

lerin % 70’ine, uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı,

öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Sağlık ra-

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

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

sayılır.
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(2) Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri

ilgili Enstitü ABD/ASD başkanlığına bildirir.

(3) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam

koşulu aranır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 27 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi sistemine ek

olarak ders/uygulama/laboratuvar saatine dayalı kredi sistemi uygulanır.

(2) Enstitüde her programda bir öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca almakla yükümlü

olacağı zorunlu ve/veya seçmeli derslerin sayısı ile üniversite kredisi ve/veya AKTS değeri,

bu Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili enstitü ABD/ASD’nin önerisi üzerine

EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, ilgili enstitü tarafından belirlenen formla birlikte

mayıs ayı sonuna kadar ilgili ABD/ASD akademik kurullarının teklifi, EK’nin uygun görüşü

ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık

teorik ve uygulama ders saati, üniversite kredisi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve ben-

zeri özelliklerinde yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili

ABD/ASD’nin önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü

dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl

başlangıcından bir ay öncesine kadar, ilgili ABD/ASD akademik kurullarının önerisi üzerine

EYK tarafından karara bağlanır. Lisansüstü programlarda doktorasını yapmış öğretim eleman-

ları da ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(5) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri

programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem

projesi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyetler/uy-

gulamalardır.

(6) Bir lisansüstü dersin üniversite kredisi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haf-

talık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Öğretim

planlarında yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teo-

rik ve uygulamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin

kazandırılmasına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak

hesaplanır. Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi hariç, diğer tüm

derslerin her biri için üniversite kredisi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 20’den fazla olamaz.

(7) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve üniversite

kredisi değerleri ile AKTS kredileri belirtilmelidir. Üniversite kredisi değeri sıfır olan dersler

kredisizdir.
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(8) Lisansüstü programlarda yarıyıl kredi yükü, bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı

derslerin Üniversite kredisi değeri ve/veya AKTS değerinin toplamıdır. Bu yük, lisansüstü

programların her biri için 15 üniversite kredisi değerini ve/veya 30 AKTS değerini aşmamak

üzere ilgili ABD/ASD tarafından ayrı ayrı belirlenir. Yarıyıl kredi yükü ilgili programın öğretim

planlarında gösterilir.

(9) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu

derslerin üniversite kredisi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen ya-

rıyıl kredi yükünün %75’ini aşamaz.

(10) Bir öğrencinin yarıyıl kredi yükü; o öğrencinin başvurusu, ders danışmanının öne-

risi, ilgili ABD/ASD’nin uygun görüşü ve EYK onayı ile arttırılabilir. Zorunluluklar nedeni

ile yapılan bu başvurularda yarıyıl kredi yükü en fazla bir ders arttırılabilir.

(11) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin tamamını almak ve ba-

şarmak zorundadır. Öğrenci tarafından programındaki seçmeli derslerin tamamının da başarıl-

ması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya ders danışmanının

uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Tekrar edilen veya yeni dersten

alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer. Ancak dersin önceki (FF) notu akademik

kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

(12) Öğrenciler, ders danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek ama-

cıyla aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri bir kez tekrar alabilir.

Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(13) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kre-

disiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü

olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafın-

dan yapılır.

(14) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden

kredilendirilirler. Kredisiz dersler için üniversite kredisi değeri tespit edilmez. Bu derslerin

haftalık teorik ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(15) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili EYK kararı ile belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 28 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda tez danışmanlığı

bulunan öğretim üyelerinin, tez danışmanlıkları devam ettiği sürece öğrencilere, çalıştıkları bi-

limsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disipli-

ninin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin

geliştirilmesini sağlamaya yönelik açabilecekleri teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda, öğretim üyesinin görevli olduğu

enstitüler, programlar ve öğrenci sayısı dikkate alınmaksızın her yarıyılda diğer lisansüstü ders-

ler ile birlikte, haftalık 6 saat olmak üzere teorik (6+0) ve kredisiz olarak açılır ve öğretim üye-

sinin tez danışmanı olarak atanmasını izleyen dönem başından itibaren başlamak üzere yarıyıl

ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak, danışmanın danışmanlık görevi sona

erinceye veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder.
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(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan

dersini almak ve devam şartını yerine getirmek zorundadır.

(4) Uzmanlık alan dersinin açılabilmesi için en az bir öğrencinin bu derse kayıtlı olması

gerekir. Tez danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi için uzmanlık alan dersi açılmaz.

(5) İlgili öğretim üyesi, her yarıyıl sonrasında uzmanlık alan dersi kapsamındaki de-

ğerlendirmelerini her bir öğrenci için ayrı ayrı yaparak bir rapor halinde ilgili ABD/ASD baş-

kanlığına bildirir. Bu rapor, ilgili öğretim üyesinin öğrencinin yaptığı ödev, sunum, bildiri, ma-

kale gibi bilimsel faaliyetlerini, tezine ilişkin aldığı mesafeyi ve başarılı/başarısız sayılma ge-

rekçelerini gösterir bilgileri içerir. İlgili ABD/ASD başkanlığı uzmanlık alan dersi raporlarını

süresi içerisinde ilgili enstitüye iletir.

(6) Uzmanlık alan dersini alan öğrenciler dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından bu

dersten üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulundukları takdirde, izleyen dö-

nemde ilgili ABD/ASD’nin görüşü ve EYK kararı ile kendilerine yeni bir tez konusu ve yeni

bir tez danışmanı atanır.

(7) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersi

birinci danışman tarafından açılır.

(8) Uzmanlık alan dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cet-

velinde gösterilir. Uzmanlık alan dersi teorik ders saati üzerinden ücretlendirilir ve sınav yüküne

dâhil değildir. Öğretim üyesinin görevli/izinli olduğu dönemlerde bu dersle ilgili telafi ve üc-

retlendirme yapılmaz.

Ders saydırma

MADDE 29 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan önceki son dört yarıyıl

içinde yurt içi veya YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğ-

renci olarak alınan dersler de dâhil, almış olduğu lisansüstü derslerden en çok ikisi sayılabilir.

Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü müdürlü-

ğüne muafiyet istedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders

içeriklerini kapsayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle

başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna

kadar yapılır. Bu işlem ABD/ASD tarafından kurulan programda görevli üç öğretim üyesinden

oluşan bir komisyonun önerisi ve EYK kararı ile sonuçlandırılır. Muafiyet talebi ilgili EYK

tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere

devam eder.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.

(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için

geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sa-

yılmaz.
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(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; mua-

fiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kulla-

nılmamış olması ve başarı notunun, yüksek lisans için en az BB harf notu veya karşılığı, doktora

için en az BA harf notu veya karşılığı olması gerekir. Geldikleri lisansüstü programlarda başa-

rılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az BB/BA harf notu veya karşılığı aran-

madan başarılı olanlar bu derslerden, gerektiğinde ilgili komisyon ve EYK’nın tespit ettiği harf

notu veya karşılık değerleri ile muaf sayılabilir.

(6) İlgili enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm

belgesinde (M) harf notu ile gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına

dâhil edilmez.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayıla-

bilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve

kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri; dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi biri sınav en az iki yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl

sonu sınavları ile ölçülür. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun ola-

rak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Ödev veya proje gibi çalışmalar

ilgili enstitü tarafından ilan edilen tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

(2) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getiren öğrencilere ilgili yarıyıl sonunda bir final ve bir bütünleme sınav hakkı verilir. Yarıyıl

sonunda final sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına

girerler. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Final/bütünleme sınavlarının tarih, gün

ve saatleri, ilgili ABD/ASD tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Yarıyıl sonu final/bütünleme

sınavlarının ders başarı notuna etki oranı %40’tan az, %70’ten fazla olamaz. 100 tam not üze-

rinden hesaplanan ders başarı notunun virgülden sonra iki hanesi dikkate alınır.

(3) Başarı değerlendirmesinde esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları, öğretim planla-

rında bulunan her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders izlencesinde belirti-

lerek ilgili öğretim üyesince dönemin ilk iki haftası içinde ilan edilir ve izlence ilgili ABD/ASD

başkanlığına bildirilir. ABD/ASD başkanlığı da izlenceyi en geç bir hafta içerisinde enstitü

müdürlüğüne iletir. Ders izlencesi her yarıyıl ilgili öğretim üyesince güncellenir.

(4) Yarıyıl içi ve sonunda yapılan ders değerlendirmelerine konu olan sınav evrakları

ile devam çizelgeleri, ilgili öğretim elemanı tarafından ABD/ASD aracılığı ile ilgili enstitüye

tutanakla teslim edilir. Bu evraklar yarıyılın bitiş tarihinden itibaren, Senato tarafından belir-

lenen süreyle enstitü arşivinde saklanır ve bu sürenin sonunda bir tutanak düzenlenmek sure-

tiyle usulüne uygun olarak imha edilir.
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(5) Her dönem sonunda, öğrencinin başarı durumu yarıyıl not ortalaması ve genel not

ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin üni-

versite kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin

toplamının, bu derslerin toplam üniversite kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması

bulunur. Bu işlem; bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğren-

cinin kayıtlı olduğu programa devam ettiği süre içinde ilk yarıyıldan itibaren o zamana kadar

alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Hesaplama sonucu, virgülden

sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 31 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl

sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen

ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki değerinin, YÖK tarafından belirlenen dönüşüm

tablosunda yer alan dörtlük sistemdeki karşılığını ifade eder ve bu Yönetmelik hükümleri doğ-

rultusunda oluşturulan çizelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu sınav notunun yüksek

lisansta en az 60/100, doktora/sanatta yeterlilikte en az 70/100 olması ve ders başarı ile harf

başarı notunun yüksek lisansta 2.0/4.0-CC, doktora/sanatta yeterlilikte 2.3/4.0-CB olması ge-

rekir.

(3) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için

genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.50/4.00, doktorada ise en az 3.00/4.00 olması

gerekir. Ders döneminde bu ortalamaları sağlayamayan öğrenciler CC veya CB olan dersleri

not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler.

(4) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-

şılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

(5) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu final sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız

(DZ) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında FF gibi işlem

görür.

(6) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler

başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. Başarı notu (B), (M), (K) ile takdir edilen

derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.
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(7) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi

gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (GM) notu verilir ve başarı harf

notu FF olarak işlem görür.

(8) Diğer değerlendirmeler için aşağıdaki işaretler kullanılır:

a) (İZ) notu: Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak akademik izinli sayıldığı

için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğ-

renciye verilen nottur. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) (YB) notu: Derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan

doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere verilen

nottur.

c) (R) notu: Öğrencinin tekrar etmekte olduğu ders için kullanılan nottur. Öğrencinin

başarısız olduğu seçmeli ders yerine bu Yönetmelik hükümlerine göre aldığı başka bir seçmeli

dersi tekrarladığını belirtmek için de bu not kullanılır. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1,

R2…. Rn ile belirtilir.

ç) (T) notu: Tez/proje aşamasında bulunan ve tez/proje dersine kaydolan lisansüstü öğ-

rencinin bu derse kaçıncı defa kayıt olduğunu belirten nottur. Tez/proje dersini kaçıncı dönemde

aldığı T1, T2 ……Tn ile belirtilir.

(9) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 100’lük ve 4’lük değerleri bir-

likte gösterilir.

Mazeret sınavları

MADDE 32 – (1) Dersin öğretim elemanı tarafından haklı ve geçerli görülen bir ne-

denle herhangi bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerine katılamayan öğrenciye mazeret sınav

hakkı verilebilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Üniversitenin kabul ettiği haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi

jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili

enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili EYK tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir

sınav tarihi belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında

itiraz edilemez. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü

içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun

tekrar incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili

öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru ta-

rihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya

başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili EYK kararı ile düzeltilir.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi

MADDE 34 – (1) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu

dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe

ve otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe

ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.
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Mezuniyet tarihi

MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlilik programlarında, tez jürisinin öğrencinin tez/sanatta yeterlilik çalış-

masının savunmasını başarılı bulduğuna, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin

proje danışmanınca kabul edildiğine dair kararın, EYK tarafından onaylandığı tarihtir.

Akademik izin

MADDE 36 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle ilgili EYK ka-

rarı ile öğrencilere, öğretim süresinden sayılmadan izin verilebilir:

a) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dö-

nemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar izin

verilebilir.

b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere,

askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşan-

tısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların has-

talanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde, doğal afetlerde, öğrencinin

ödediği öğretim ücreti iade edilmeksizin en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. İş nedeni ile

yurt içinde yer değiştirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması

esastır. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında

öğrencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili enstitüye baş-

vurması ve durumu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Bunun dışında bu süre bittikten

sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait varsa mali yü-

kümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İzinli sayılan öğrenci, öğrenimine devam edemez

ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak

suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş

öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili

enstitüye başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedeniyle kendilerine bir yarıyıldan fazla aka-

demik izin verilen öğrencilerin, öğrenimine devam edebileceklerini herhangi bir sağlık kuru-

luşundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Başvurular ilgili EYK tarafından

karara bağlanır.

(5) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin du-

rumları, ABD/ASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından ka-

rara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, öğrenim süresi

dahilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde “Uzmanlık Alan Dersi”nden muaf tutulur.
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İlişik kesilme

MADDE 37 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat

hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorun-

ları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını

alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını

sağlamaktır.

(2) Bu program; toplam 21 üniversite kredisi değerinden az 30 üniversite kredisi değe-

rinden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders ve bir seminer dersinin oluşturduğu

ders aşamasından, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşa-

malarından oluşur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı

derslerinin olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans prog-

ramında ders aşamasında, seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredi değerinin sağlanması

gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile

bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen

toplam AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Öğrenci, ilgili ABD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya

ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan

derslerden en çok iki tane ders alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almakla yükümlü ol-

duğu kredili derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00

olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın ba-

şından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez ça-

lışma dersine kayıt yaptırabilmesi için tez çalışma önerisinin kesinleşmiş olması gerekir. Tez

çalışması önerisi kesinleşmeden ve/veya tez çalışması dersine kayıt yaptırmadan tez çalışması

yapılamaz. Tez çalışması dersine kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan uzmanlık alan

dersine de kayıt yaptırmış sayılır.

(6) Ders aşamasını başarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçmesinin üzerinden dört

yarıyıl geçmesine rağmen mezun olamayan öğrenci, takip eden dönemde açılan derslerden

daha önce alıp almadığına bakılmaksızın üç adet ders almak ve başarmak zorundadır. Bu du-

rumdaki öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve yeni bir

tez danışman ataması yapılır. Bu süreç ve süre sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için

aynı uygulama devam eder.
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Süresi

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi dört yarıyıl, azami

süresi ise altı yarıyıl (üç yıl) dır.

Tez önerisi

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, ders aşamasını başarıyla

tamamladığı yarıyılın sonunda tez danışmanı ile birlikte belirlediği bir tez çalışması önerisi

sunar. Öneri, ilgili ABD/ASD akademik kurulunda görüşülür. Tez çalışması önerisi, ABD/ASD

başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu veya başlığı üzerinde daha sonra yapılması istenen değişik-

likler de ABD/ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Bu durumda öğrenci, değişikliğin

kesinleştiği tarihten itibaren bir yarıyıl geçmeden ve bir yarıyıl kayıt yenileme şartını yerine

getirmeden tez savunma sınavına alınamaz.

Tez süreci

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, tez çalışması faaliyetleri

ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında tez danışmanı tarafından birer ara değerlen-

dirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci,

altı aylık sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları belirten ve yazılı olarak ha-

zırlayacağı tez faaliyet raporunu, toplantı tarihinden itibaren en az beş iş günü öncesinde tez

danışmanına verir ve raporunu sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin faaliyetleri, tez danışmanı tarafından, uzmanlık alan dersi ile tez çalış-

ması derslerinin dönem sonu değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık

halinde, nedenleri raporda belirtilir. Öğrencinin talebi halinde raporun bir kopyası öğrenciye

verilebilir.

(3) Mazeretsiz olarak tez faaliyet raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci tez ça-

lışmasının o döneme ait faaliyetlerinden başarısız sayılır.

(4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce son ara değerlendirme raporunda başarılı

olunması koşulu ile en az iki tez faaliyet rapor döneminin geçmiş olması gerekir.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışma-

sından üretilmiş ve ulusal/uluslararası kongrelerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak

sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edil-

miş en az bir makalesinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması, mezuniyet

için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş öğrenci tezi ile ilgili

elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu

yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ABD/ASD başkanlığına tez savunmasını

yapmak için başvurur. ABD/ASD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını

ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler, her yarıyıl akademik

takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ABD/ASD başkan-

lığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini

ilgili EYK belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitünün başka bir

ABD/ASD’den ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl, birisi

ilgili ABD/ASD’den, diğeri de enstitüye bağlı başka ABD/ASD’den veya başka bir yüksek-

öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı

takdirde doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları ya da sanatçı öğretim

elemanlarından oluşur. ABD/ASD başkanı, jüri üyelerini uzmanlık alanlarını göz önünde bu-

lundurarak önerir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa

eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden

en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile

ulaştırır.

(5) Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili ABD/ASD tarafından önceden

duyurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine açıktır.

(6) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK

tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak

ile tespit edilerek ABD/ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü

müdürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi

belirler.

(7) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-

mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci

kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, ilgili EYK karar verir.

(8) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-

lemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(9) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında en az salt

çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü

olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD/ASD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten

itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur.

Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez

yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yap-

tırmak zorundadır.
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(11) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında

mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı

verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğren-

ciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez ça-

lışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(12) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son

haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri

üyeleri ile ilgili ABD/ASD tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik for-

mattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine ge-

tirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.

Diploma

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen tüm

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren

öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bu-

lunan tezli yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 46 – (1) Bu program toplam 30 üniversite kredisi değerinden az 40 üniversite

kredisi değerinden fazla olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden olu-

şur. Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin olması

şartıyla en az üç derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi hariç, derslerden en az 72 AKTS

kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi için-

de aldığı dersler ve dönem projesi dahil olmak üzere, mezuniyeti için belirlenen toplam AKTS

kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup öğrencinin mezun olacağı yarıyılda alınır, proje

danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ABD/ASD tarafından

ilgili enstitüye bildirilir. Dönem projesine iki kez kayıt yaptırıp başarısız olan öğrenci için yeni

bir proje danışmanı ve yeni bir proje konusu belirlenir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bi-

çimde hazırlayacağı yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Lisansüstü programlarda ikinci öğretim, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında

yürütülür. İkinci öğretim programlarında doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.
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Süresi
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının normal süresi üç yarıyıl; azami sü-

resi ise altı yarıyıl (üç yıl) dır.
Proje danışmanı atanması
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ikinci yarıyılın

sonunda, ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile dönem projesinin yürü-
tülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisi belirlenir. Proje danışmanı, öğrencisi ile yürüteceği proje konusu önerisini, en geç
dönem projesi dersinin alındığı dönemin ilk iki haftası içerisinde ABD/ASD’ye sunar. Öneri,
ilgili ABD/ASD akademik kurulunda görüşülür. Dönem projesi konusu önerisi, ABD/ASD
başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri EYK kararı ile kesinleşir.

Diploma
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ile genel

not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma

üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü ABD/ASD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (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.

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21
üniversite kredisi değerinden az 36 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en
az yedi adet kredili ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile
tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğren-
ciler için ise 42 üniversite kredisi değerinden az 60 üniversite kredisi değerinden çok olmamak
koşuluyla en az 14 adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması
ve uzmanlık alan dersi ile tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin
olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora programında ders aşama-
sında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci 52,5 ile 90 arası AKTS kredi değerini; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise 105 ile 150 arası AKTS kredi değerini sağlaması ge-
rekir.

(5) Doktora programında, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci öğrenim
süresi içinde aldığı dersler, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere; lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci ise öğrenim süresi içinde aldığı dersler, seminer dersi, tez çalışması ve
uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak ve başarılı
olmak zorundadır.
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(6) Öğrenci, ilgili ABD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya
ABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan
derslerden en çok iki tane ders alabilir. Ancak öğrencinin aynı enstitüde açılmayan zorunlu
dersleri, bu sınırlamanın dışındadır.

(7) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora
programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

Süresi

MADDE 51 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan
öğrenciler için sekiz yarıyıl (dört yıl) azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için azami on sekiz yarıyıl (dokuz yıl) dır. Bir doktora programı bu süreler-
den daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az üç
tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarıyıldır. Bu
süre sonunda almakla yükümlü olduğu derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel
not ortalaması 3.00/4.00’ın altında kalan öğrenciler; yeterlilik sınavına giremezler ve başarısız
oldukları zorunlu derslerden başarılı olmak ve/veya gerekli not ortalamasını sağlamak zorun-
dadır. Bu durumdaki öğrenciler ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılın sonuna kadar, lisans dere-
cesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-
navına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Ek süreler sonrasında mezun olamayan öğrenci, o dönemde açılan derslerden daha
önce alıp almadığına bakılmaksızın üç ders almak ve başarmak zorundadır. Bu durumdaki öğ-
rencilere tekrar yeterlik sınavında başarılı olmak şartıyla bu Yönetmelik hükümleri doğrultu-
sunda yeni bir tez konusu ve tez danışmanı ataması yapılır.

(5) 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, ABD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise
kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bilim alanında temel konular
ve/veya doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması
ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavları mart-ni-
san ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
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(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. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe

ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.

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

üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür. ABD başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Ko-

mitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir sonraki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(4) Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla, en az üç asıl iki yedek üyeden oluşan Doktora Yeterlik Sınav Jürisini

ilgili EYK’ya önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi, her öğrenci için ilgili EYK kararı ile kesin-

leşir ve görevlendirilir. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye başka bir Üniversiteden seçilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sı-

navlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak

gerekir.

(6) 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.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü

sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Doktora Yeterlik Komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını

izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda açılan ve

almamış olduğu derslerden başlayarak ders danışmanının onaylayacağı 3 adet daha ders almak

zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla ve genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olacak şe-

kilde tamamladıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır ve yeterlik sınav dönemlerinde

sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci

için aynı uygulama devam eder.

(9) 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.

Tez izleme komitesi

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının gö-

rüşü, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturu-

lur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili ABD içinden diğeri ise enstitüye

bağlı başka bir ABD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim

üyesinden oluşur.
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(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması

gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.

İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın

katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ilgili ABD

başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 54 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,

Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez öne-

risi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi

gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç

gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı da-

nışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir

öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

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

önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, ders kaydını yapmış olması halinde, ilgili EYK ka-

rarının alındığı tarihten itibaren başlar.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 55 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-

tora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, tez çalışması faaliyetleri

ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce

enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite üyelerine yazılı

bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-

pılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Karar ilgili ABD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla ensti-

tüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi

içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme

sınavı başarısız sayılır.
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(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 ABD başkan-

lığının 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 karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

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

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

üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağla-

yacak düzenlemeleri yapar.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 56 – (1) Doktora öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalışmasından

üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir makalesinin veya

toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş, ulusal hakemli

dergilerde makale(ler)inin ve/veya uluslararası hakemli ve tam metin bildiri(ler)inin olması,

mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından ar-

tırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

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

b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor dö-

nemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yönetmelikle belirlenen doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,

zorundadır.

(2) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş doktora programındaki bir öğrenci,

tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu

yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ABD başkanlığına tez savunmasını yapmak

için başvurur. ABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye

iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler her yarıyıl akademik takvimde be-

lirtilir.

(4) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ABD’nin önerisi ve EYK’nın

kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en

az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ay-

rıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.

Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
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(5) Öğrenci yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa

eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden

en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile

ulaştırır.

(6) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru-cevap bölümün-

den oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, ilgili ABD tarafından önceden du-

yurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine açıktır.

(7) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK

tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak

ile tespit edilerek ABD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü mü-

dürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi

belirler.

(8) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-

mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci

kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili EYK karar verir.

(9) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-

lemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(10) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında en az salt

çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü

olarak bildirilir. Jüri kararı, ABD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten

itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur.

Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez

yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yap-

tırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında

mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı

verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğren-

ciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez ça-

lışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son

haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri

üyeleri ile ilgili ABD başkanlığı tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik

formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde il-

gili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine

getirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.
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Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen tüm koşulları ba-

şarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye,
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ABD’deki programın onaylanmış adı bulunan doktora dip-
loması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün sanat yapıtları geliştiren, temel

eserler üzerinden uygulama ve araştırma yapabilen, yeni kavramları çağdaş sanat yöntemleri
ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçla-
maktadır.

(2) Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik tezi ve sunulan per-
formans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntem-
leri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.

(3) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için 21 üniversite kredisi değerinden az 36 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşu-
luyla en az 7 adet kredili ders, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve uz-
manlık alan dersi ile tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışması aşamalarından
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 üniversite kredisi değerinden az
60 üniversite kredisi değerinden çok olmamak koşuluyla en az 14 adet kredili ders, bir seminer
dersi, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez çalışması ve uzmanlık alan dersi ile tez
ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışması aşamalarından oluşur.

(4) Öğrenci, kayıt yaptırdığı her yarıyıl almadığı ve/veya başarısız sayıldığı derslerinin
olması şartıyla en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. Sanatta yeterlik programında ders
aşamasında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci 52,5 ile 90 arası AKTS kredi de-
ğerini; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise 105 ile 150 arası AKTS kredi değerini sağ-
laması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik programında tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci,
öğrenim süresi içinde aldığı dersler, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci ise öğrenim süresi içinde aldığı dersler, seminer dersi, tez ça-
lışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen AKTS kredisini almak
ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Öğrenci, ilgili ASD başkanlığının onayı ile aynı üniversitedeki enstitülerde veya
ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan
derslerden en çok iki tane ders alabilir. Ancak öğrencinin aynı enstitüde açılmayan zorunlu
dersleri, bu sınırlamanın dışındadır.

Süresi
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi

olan öğrenciler için sekiz yarıyıl (dört yıl) azami on iki yarıyıl (altı yıl), lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için azami on sekiz yarıyıl (dokuz yıl) dır. Bir sanatta yeterlik programı bu
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sürelerden daha erken de tamamlanabilir. Buna göre tez önerisi kabulünden sonra yapılacak
en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim
edebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yarı-

yıldır. Bu süre sonunda almakla yükümlü olduğu derslerini başarıyla tamamlayamayan ve/veya

genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında kalan öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerden

başarılı olmak ve/veya gerekli not ortalamasını sağlamak zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler

ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve

sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan

öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını

birinci fıkrada belirtilen altı yılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci

için dokuz yılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye,

ilgili ASD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki

yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Ek süreler sonrasında mezun olamayan öğrenci, o dönemde açılan derslerden daha

önce alıp almadığına bakılmaksızın üç ders almak ve başarmak zorundadır. Bu durumdaki öğ-

rencilere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve tez danışmanı ataması

yapılır.

(5) 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, ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı

var ise kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 61 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için tez

danışmanının görüşü, ilgili ASD’nin önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi; tez danışmanı ve biri ilgili ASD içinden, diğeri ise enstitüye

bağlı başka bir ASD’den veya bir başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim

üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması

gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.

İkinci tez danışmanının olması durumunda bu danışman dilerse komite toplantılarına oy hakkı

olmaksızın katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve ilgili ASD

başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 62 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç

altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-

risini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde

tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine

sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi

gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine

salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ASD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç

gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve ilgili EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı da-

nışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir

öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

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

önerisi kabul edilen öğrenci için tez süresi, ders kaydını yapmış olması halinde, ilgili EYK ka-

rarının alındığı tarihten itibaren başlar.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 63 – (1) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan ve tez önerisi

kabul edilen sanatta yeterlik programı öğrencisi; özgün ve üst düzeyde yaratıcılık gerektiren

bir sanat etkinliği içeren sanat çalışmasını, tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, tez çalışması faaliyetleri

ile ilgili olarak her yıl haziran ve aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(3) Tez izleme sınavı yer ve saati, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce

enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce Komite üyelerine yazılı

bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-

pılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Karar, ilgili ASD başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla ensti-

tüye bildirilir.

(6) Üniversitece kabul edilmiş haklı ve geçerli 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 ASD başkanlı-

ğının 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
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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 tez danışmanı 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.

(10) Enstitüler tezlerin en üst düzeyde bilimsel ve etik ilkelere göre yapılmasını sağla-

yacak düzenlemeleri yapar.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 64 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez danışmanı ile tez konusu/çalış-

masından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir makale-

sinin veya toplamda en az iki tane olmak üzere; yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş ulusal

hakemli dergilerde makale(ler)inin ve/veya uluslararası hakemli ve tam metin bildiri(ler)inin

olması, mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. Bu yayın koşulu gerektiğinde Senato tara-

fından artırılabilir.

Tezin sonuçlanması

MADDE 65 – (1) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

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

b) Son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor dö-

nemini geçirmiş olmak,

c) Bu Yönetmelikle belirlenen sanatta yeterlik mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamak,

zorundadır.

(2) Mezuniyet için yayın koşulunu yerine getirmiş, sanatta yeterlik programındaki bir

öğrenci; tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını

açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yaz-

mak ve tezini jüri önünde sergilemek veya sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci, tez danışmanının tezin yazım kılavuzuna uygunluğu

yönündeki yazılı değerlendirmesi ile birlikte ilgili ASD başkanlığına tez savunmasını yapmak

için başvurur. ASD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye

iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri tarihler her yarıyıl akademik takvimde be-

lirtilir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, ilgili ASD’nin önerisi ve

EYK’nın kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üye-

leri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden

oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi

belirlenir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-

ması gerekir.

(5) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde enstitüde yapılan inceleme ve varsa

eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav tarihinden

en az on beş gün önce yedek üyeler dahil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile

ulaştırır.
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(6) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru-cevap bölümün-

den oluşur. Öğrenci tezini ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser,

temsil ve projeyi jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve

tarih, ilgili ASD tarafından önceden duyurulur. Sınav lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyele-

rine açıktır.

(7) Üniversite tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dolayısıyla ilgili EYK

tarafından belirlenen tarihler arasında yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanak

ile tespit edilerek ASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Bu durumda ilgili enstitü mü-

dürlüğü, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi

belirler.

(8) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-

mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili enstitü müdürlüğünce davet edilir. İkinci

kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili EYK karar verir.

(9) Tez jürisinin oluşturulmasından jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-

lemler, ilgili enstitü müdürlüğünün öngördüğü uygulama esaslarına göre yürütülür.

(10) Tez savunma sınavı sonunda jüri dinleyicilere kapalı olarak tez ve varsa tez konusu

ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve proje hakkında en az salt çoğunlukla

“kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını verir. Karar jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bil-

dirilir. Jüri kararı, ASD tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye

tutanakla bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının verildiği tarihten

itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde bir kez yeniden savunur.

Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında “kabul” veya “ret” kararı verir. İkinci kez

yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci, o yarıyıla kayıt yap-

tırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında

mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tezi hakkında ret kararı

verilir. Bu öğrencilerle, tezleri ilk veya düzeltme sonrası savunma sınavında reddedilen öğren-

ciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez ça-

lışmasını başlatır. Öğrenci kendisine yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son

haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş ve jüri

üyeleri ile ilgili ASD başkanlığı tarafından imzalanmış olarak en az üç kopyasını ve elektronik

formattaki üç adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde il-

gili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrencinin mezuniyet kararı, bu yükümlülükleri yerine

getirdikten sonra toplanacak EYK tarafından alınır.

Diploma

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen tüm ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren

öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ASD’deki programın onaylanmış adı bulunan

sanatta yeterlik diploması verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 67 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547

sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili EYK kararları uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak intibak işlemlerinde ilgili

EYK kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başarmak zorunda olduğu dersleri varken

kendilerine danışman ataması yapılmış olan lisansüstü öğrencilerin danışmanları, istedikleri

takdirde ilgili ABD/ASD’ye yapacakları başvuru ile doğrudan ilgili öğrencilere ders danışmanı

ve derslerini başarı ile tamamladıktan sonra da bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda

tez danışmanı olarak atanabilirler. Böyle bir isteği ve beyanı bulunmayan danışmanların bu

durumdaki öğrencilerinin danışmanlık atamaları iptal edilerek, ilgili öğrencilere bu Yönetmelik

hükümleri doğrultusunda ders danışmanı ataması yapılır. Bu şekilde tez danışmanlığı sona eren

öğretim üyesinin uzmanlık alan dersindeki bu öğrencilerin kaydı iptal edilir. Ders danışmanı

olarak atanan öğretim üyelerine ise ders danışmanı olarak atandığı dönemlerde o öğrenciler

için uzmanlık alan dersi ile ilgili herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 38 inci maddenin altıncı fıkrasında be-

lirtilen süreyi geçmiş olan kayıtlı öğrencilere, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ek

süre verilir. Bu ek süre içerisinde tez savunma sınavından başarılı olmaları şartı ile bu öğren-

cilerden mezuniyet için yayın koşulu aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 69 – (1) 13/9/2008 tarihli ve 26996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bi-

lecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmeliğin, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 2013-2014 eği-

tim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında, diğer hükümleri ise 2013-2014 eğitim-öğretim yılı ba-

şında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Eylül 2013 

PAZAR 
Sayı : 28752 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/179 

Karar No : 2012/446 

Karar Tarihi : 26.12.2012 

Suç Tarihi : 06.05.2011 

Suç : Askeri Eşyayı Hususi Menfaatinde Kullanmak 

Sevk Maddesi : As.C.K.nun 130/2 ve 130/3 TCK.nun 62/1.50 maddeleri. 

Sanık Kimliği : Serhat TÜRK, (T.C.No.42571046414) Zülfi ve Fetma oğlu, 04.07,1990 

Ergani doğumlu, Diyarbakır Ergani Aşağıkuyulu Köyü nüfusuna kayıtlı. Terhisinde; Mevlana 

Halit Mah. Öğretmenler Cad. Yıldız Apt. K.6 D.28 Diyarbakır adresinde ikamet eder. 

HÜKÜM ÖZETİ: Askeri Eşyayı Hususi Menfaatinde Kullanmak suçundan sanık Serhat 

TÜRK hakkında mahkememizden As.C.K.nun 130/2 ve 130/3 TCK.nun 62/1.50 maddeleri 

uyarınca cezalandırılması talep edilmiş ise de, sanığın 06.05.2011 tarihinde Askeri Eşyayı Hususi 

Menfaatinde Kullanmak suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K.nın 130/1, 2 

ve 3 maddeleri ayrıca TCK'nın 62, 50, 52, 52/4. Maddeleri gereğince neticeten iki ay yirmi gün 

hapis cezası ile cezalandırılmasına ve (1.640,00-TL) TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

Adli Müşavirliğinin 18.03.2013 tarihli yazısı ile sanık LEHİNE TEMYİZ edildiği, temyiz 

layihasını sanığın tüm adreslerine gönderilmesine rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 

Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazetede ilanı 

ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 

Sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve 

Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz 

yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 6871 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

2013/2014 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/117918 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45           0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 30 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : 2013/2014 Kampanya Dönemi süresince (01.10.2013-

30.10.2013) 

c) Tarihi ve saati : 13/9/2013 - 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 59,00 (EllidokuzTL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 13.09.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7382/1-1 
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BASINÇLI HAVALI TESTERE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : BASINÇLI HAVALI TESTERE alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/116667 

Dosya no : 1322540 

1 - İdarenin :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

  67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı havalı testere ; 1 kalem (8 adet) 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 19.09.2013 Perşembe günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.09.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7292/1-1 
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SÜLFÜRİKASİT SİRKÜLASYON POMPASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:          

İhale Kayıt No: 2013/112980 

1 - İhalenin Konusu: 1 Adet Sülfürikasit Sirkülasyon Pompası Alımı İşidir. 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00 

adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- 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 

22 31) 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 50,00 

TL karşılığı temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL 

Şartname bedeli Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 

4555 29 IBAN nolu hesaba yatırılabilir. 

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 19.09.2013 Perşembe günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİLER; 

6.1.Teklif Mektubunu, 

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.5. 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 beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.9. Teklifle birlikte; 

• İstekliler teklif ettikleri pompaların marka ve menşeini tekliflerinde belirteceklerdir. 

• Pompalar; Direkt akuple motor, şase, kaplın veya kayış-kasnaklı ve muhafazalarını 

kapsayacak şekilde komple teklif edilmelidir. 

• Firmalar tekliflerinde pompaların karakteristikleri ile ilgili hususlara ayrıntılı cevap 

vermelidir. Tekliflerine ilgili pompanın karakteristiklerini gösteren diyagramları eklemelidir. 

• Firmalar pompalarla birlikte 1 adet fan, 1 adet mil, 1 adet salmastra kitini yedek olarak 

verecektir. Bu malzemelerin fiyatları pompa teklif kapsamı içinde olacak olup, bunlar için ayrıca 

bir ödeme yapılmayacaktır. Bu durum teklifte belirtilecektir. 

• Pompaların Emme-Basma bağlantısı flanşlı olacak, flanş ölçüleri PN16 ’ya göre DIN 

2501 normuna uygun olacak olup, teklifte Giriş-Çıkış çapları belirtilecektir. 

• Teklif edilecek pompalar ve pompalara ait diğer ekipmanların katalog ve kalite belgeleri 

teklif dosyasına eklenerek önerilen tip bu kataloglarda işaretlenmelidir. 

• Teklif edilen pompalar ve pompalara ait ekipmanların uluslararası ISO-9000 kalite 

belgeleri olmalı ve bu belgeler veya belge numaraları teklife eklenmelidir. 

• Önerilen pompanın tüm parçalarının görüleceği ve malzeme kalitelerinin de gösterildiği 

kesit resmi teklif dosyasında bulunmalıdır. 

• Pompaya ait tüm özelliklerin belirtildiği data sheet’ler teklif dosyasında olmalıdır. 

Ayrıca pompaların monte edileceği alanda gerekli akuplasyonların yapılabilmesi amacıyla pompa 

ve şase ölçüleri teklifle birlikte verilecektir. 

• Teklif edilen pompaya ait kapasite ve verim eğrileri teklif dosyasında bulunmalıdır. 

• Yüklenici firma pompalarla birlikte, pompaların montaj, devreye alma, işletme ve bakım 

kataloglarını kapsayacak dokümanlarını İşletmemize verecek olup, bu husus teklif kapsamı içinde 

olacaktır. 

• Teklif edilen pompaların Türkiye’de yetkili servisi olacaktır ve tekliflerinde 

belirteceklerdir. 

• Pompalar devreye alınmadan 2 gün önce pompa firmasına bilgi verilecek, firma gerekli 

kontroller için sahaya teknik elemanını görevlendirecek ve devreye almayı İdare ve firma birlikte 

gerçekleştirecektir. Bu husus teklif kapsamında olacaktır. 

• İstekliler tekliflerinde önerdikleri pompanın birim enerji tüketim değerini verecek olup 

ayrıca 1 yıllık enerji tüketim (24 saat ve 330 gün çalışma şekline göre) değerlerini de 

ekleyeceklerdir. Enerji tüketimi teklif değerlendirmede dikkate alınacaktır. 

• Yüklenici temin etmiş olduğu tüm pompa ve parçalar için devreye alma tarihinden 

itibaren iki yıl (24 ay) sure ile (Mekanik salmastra için 1 yıl) çalışma garantisi verecektir. 

Yüklenici, garanti kapsamında meydana gelebilecek her türlü arızayı süresi içerisinde gidermekle 

sorumludur. Garanti hususu ve kapsamı teklifte açıkça belirtilecektir. 

teklif zarfına koyacaklardır. 
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7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 19.09.2013 Perşembe günü Saat: 14.00’e kadar 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 

Evrak-Haberleşme ve Arşiv İşlemleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e 

kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 7343/1-1 

————— 

BASINÇLI SU VE VİDANJÖR İLE TEMİZLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 

İhale Kayıt No: 2013/114868 

1 - İhalenin Konusu : 01.10.2013 - 31.12.2013 Tarihleri arasında Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda bulunan; Çeşitli çap ve boyda boru, 

serpantin, borulu ve plakalı tip eşanjör, açık ve kapalı tip kanal vb. ekipmanların basınçlı su ile 

temizliği ile Pis su hatları, fosseptik ve atık su çukurları ile açık kanalların vidanjör ile açılması ve 

temizliklerinin yapılması işidir. 

2 - Şartnameler; 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinde,  

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören/ANKARA Tel : 0 

312 294 22 31) 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü  

(Halit Ziya Bulvarı No :1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü  

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray/İstanbul, Tel : 0 212 527 09 09), 

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adreslerinden 50,00 TL 

karşılığı temin edilebilir. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli : 60,00 TL 

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir. 

3-İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit 

Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat : 17.09.2013 Salı günü Saat: 14.00 

5 - İhale Usulü : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale 
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6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İSTEKLİLER; 

6.1.Teklif Mektubunu, 

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini;  

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

6.5. 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 beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 

teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

6.10. İş Deneyim Belgesini,  

- Benzer iş olarak kabul edilecek işler, endüstriyel temizlik işleridir. 

6.11. Referanslarını, kataloglarını ve yapacakları iş esnasında kullanacakları basınçlı su 

pompası, basınçlı hava tabancası ve vidanjör özelliklerini teklif zarfına koyacaklardır. 

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. Maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 17.09.2013 Salı günü Saat: 14.00’e kadar Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 

posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar 

ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 7344/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

2013/2014 Kampanya Dönemi Susurluk Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker 

Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/117445 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu 

Üzeri 6. Km. Susurluk/BALIKESİR 

b) Telefon ve faks numarası : : 0 266 865 19 40 (4 Hat) - 0 266 865 26 05 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya Döneminde 95.000 Ton pancarın 

Susurluk Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker 

Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir. 

  Bölge ve Kantar Adı Taşınacak Pancar (Ton) 

  Susurluk – Fabrika 4.000 

  Burhaniye – Altınova 1.300 

  Karacabey – Karacabey 28.700 

  Karacabey – Orhaneli 1.500 

  Karacabey - Y. Sarıbey 1.200 

  Manyas – Gönen 4.400 

  Manyas – Haydar 2.100 

  M. K. Paşa-M. K. Paşa 3.300 

  M. K. Paşa – Tepecik 14.000 

  Yenişehir – Barçın 15.500 

  Yenişehir – İnegöl 9.000 

  Yenişehir – Yenişehir 10.000 

  TOPLAM 95.000 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti. Fabrika, Altınova, Karacabey, Orhaneli, 

Y. Sarıbey, Gönen, Haydar, M. K. Paşa, Tepecik, Barçın, 

İnegöl ve Yenişehir kantarlarından Eskişehir Şeker 

Fabrikasına yapılacaktır. 

c) İşin süresi : 2013/2014 Kampanya süresince 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu 

Susurluk/BALIKESİR 

b) Tarihi ve saati : 17/09/2013 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
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İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olamaz. 

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

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

(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.) 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7313/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Tarihi: 12/9/2013 İhale Yeri: Satış Sal./14.00 

 

Depo Cinsi M3 Parti Muh. Bed Teminat 

  1 Gökçeağaç 1 SUB Çk Tom.Kln 30.000 1 360 325 

  2 Gökçeağaç 1 SNB Çk Tom.Kln 30.000 1 340 307 

  3 Gökçeağaç 2 SUB Çs-Çk Tom.Kln 180.000 6 Muhtelif 1.422 

  4 Gökçeağaç 2 SNB Çs-Çk Tom.Kln 120.000 4 Muhtelif 912 

  5 G.Ağaç-K.çay 3 SUB Çs-Çk Tom.İnc-Kln 1.520.000 33 180 9.259 

  6 G.Ağaç-K.çay 3 SNB Çs-Çk Tom.İnc-Kln 1.560.000 39 Muhtelif 8.349 

  7 Gökçeağaç 2 SUB Gök.Tom.Kln 80.000 2 215 518 

  8 Gökçeağaç 2 SNB Gök.Tom.Kln 80.000 2 200 482 

  9 G.Ağaç-K.çay 3 SUB Gök.Tom.İnc-Kln 950.000 20 Muhtelif 5.255 

10 G.Ağaç-K.çay 3 SNB Gök.Tom.İnc-Kln 1.040.000 26 Muhtelif 5.234 

11 Gökçeağaç 3 SNB Kn.Tom.İnc-Kln 60.000 2 Muhtelif 208 

12 Gökçeağaç Çam Tel Dir 9 Boy 80.000 2 230 554 

13 G.Ağaç-K.çay Çam Mad.Dir.İnc-Kr-Kln 610.000 17 Muhtelif 2.303 

14 G.Ağaç-K.çay Çam Kağıtlık M3 580.000 16 90 1.582 

15 G.Ağaç-K.çay Göknar Kağıtlık M3 490.000 13 90 1.336 

16 Gökçeağaç Kayın Kağıtlık(M3) 170.000 5 100 515 

17 Kuzaluç Meşe Lif Yonga Od 327 2 45 442 

18 Kuzaluç Kayın Lif Yon Od 100 1 55 166 

19 G.Ağaç-K.çay Yapraklı Yak Odun 568 18 50 867 

  

Toplam 7.580.000 210 

 

40.036 

 

1 - İşletmemiz Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 210 Parti Orman Emvali 

12/09/2013 tarihine rastlayan Perşembe 14.00 de Açık Artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüz 

Komisyonu huzurunda satılacaktır. 

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller %40 ı vergi ve fonlar peşin %60’ı 

9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kağıtlık ve lif yonga odunlarında enval %30 u vergi ve fonlar 

peşin %70 i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık %5,4 vade faizi mektuba ilave 

edilebilir. 

3 - Müşterinin Adresine gönderilen tebligat aldığı Tarihden itibaren 15 Gün içinde satışı 

Yaptırmak zorundadır. Tebliğatı 7 Günlük Posta hizmeti süresinde alma zorunlu olup eğer bu süre 

içinde Tebliğatı almamış ise İşletme Müdürlüğümüzün Tebliğatı Postaya veriş tarihinden itibaren 

22 Gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak tanımadığı gibi 



1 Eylül 2013 – Sayı : 28752 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

15 Gün içinde satış Yaptırmak Kaydı ile %1,2 Enval gecikmesini + KDV ve Teminatını %6 ya 

Çıkararak satış yaptırabilir. 

4 - Alıcı Taahüdünden dönerse Şartnamenin 14.Maddesi gereği % 9,50 Kanuni Faiz ve İki 

İhale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır. 

5 - Vadesi biten Teminat mektubu 30 Gün İşl. Müd. 60 Gün Bölge Müd.den izin alarak 

Aylık %1,2 Gecikme + KDV sini Peşin Yatırarak süre uzaltımı isteyebilir. 

6 - İlanımız, Sinop, Ayancık, Durağan, Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, 

Araç, Daday Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. görülebilir. 

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini Ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren 

belgeyi yanında getirmeleri ayrıca şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekaleten girenler 

vekaletnamelerini noterden tastikli birer örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye 

alınmayacaktır. 

8 - Satış şartnamesi İşl. Müd. ücretsiz temin edilebilir. Global İstifler Satıştan 1 Gün önce 

Hazır olup, Parti adeti veya envalin miktarı % 20 Eksik veya % 30 Fazlası Olabilir. 

TEL: 0366 497 50 12      FAKS: 0366 497 54 75 

BANKA HESAP NO: 25379510 5001 Hanönü Ziraatbank 

IBAN NO : TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01 7405/1-1 

—— • —— 

MÜESSESEMİZ TINAZ-BAĞYAKA OCAKLARINDAN 250.000 m3 KÖMÜR KAZI, 

YÜKLEME VE YEAŞ BUNKERLERİNE İŞ MAKİNESİ İLE BESLENMESİ 

HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

İhale kayıt No : 2013/117529 

İhale Dosya No : GELİ/2013-929 

1 - İdarenin 

a) Adresi : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 

8.Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05   Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : Müessesemiz Tınaz ve Bağyaka Ocaklarından 250.000 m3 

Kömür Kazı, Yükleme ve YEAŞ Bunkerlerine iş makinesi 

ile beslenmesi işidir.  

b) Yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Tınaz ve Bağyaka ocakları 

Yatağan/Muğla 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) Takvim 

günüdür. 

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. 
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3 - a) İhalenin yapılacağı yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 

Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve Saati : 17.09.2013 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA  

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR 

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan - Milas 

Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 

(Yüz) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın 

almaları zorunludur. 

5 - İstekliler Teklif ettiği bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi yada gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu vermek zorundadırlar. 

6 - İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri sunmak zorundadırlar. 

7 - İstekliler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu 

sunmak zorundadırlar. 

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

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

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

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

9 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.  

10 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur. 

11 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve 

nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve Yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

12 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

13 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

16 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir  

17 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 7320/1-1 



1 Eylül 2013 – Sayı : 28752 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2013 – Sayı : 28752 

 

 



1 Eylül 2013 – Sayı : 28752 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara 6. İcra Dairesi Başkanlığından: 

Dosya No : 2012/122 Talimat 

Alacaklı : TC Ziraat Bankası A.Ş. Akyurt Şubesi 

Vekili : Av. Osman Tolgay Dinler 

Borçlu : Nesimioğulları Karo Pey. İnş. Malz. Eml. Bes. San. Tic. Ltd. Şti. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 

1 NO’LU TAŞINMAZIN 

Özellikleri : Ankara Pursaklar, 1568 Ada 2 Parselde kayıtlı Ormanlık Mah. (Saray 

Cumhuriyet), Mehtap Sk. Hilal Apt. 7/13 nolu dükkan, binanın zemin kat ön cephesinde 

bulunmaktadır. Dükkanın zemin kat iç kısmında merdivenlerle inilen deposu bulunmaktadır. 

Dükkan kısmı 18,00 M2, depo kısmı 86 M2 olmak üzere toplam 104 M2 kullanım alanlı 

taşınmaz. 

Adresi : Saray Cumhuriyet Mah. Mehtap Sokak Hilal Apt. 7/13 nolu dükkan 

Yüzölçümü : 720.00 m2 

Arsa Payı : 62/720 

İmar Durumu : Kayıtlardaki gibi 

Kıymeti : 80.000,00 TL. 

KDV Oranı : % 18 

1. Satış Günü : 24/09/2013 günü 14:30 – 14:35 arası 

2. Satış Günü : 24/10/2013 günü 14:30 – 14:35 arası 

Satış Yeri : Adliye Sarayı 1 Nolu Mezat Salonu 

Borçlu şirket tüm aramalara rağmen bulunamamış, satış ilanı tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de İlanen Tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, İlan olunur. 7389/1-1 

—— • —— 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Mesut SABAHİ'ye "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.08.2014 

tarihinde son bulacaktır. 

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal 

CIĞIZ'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 27.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.07.2014 tarihinde son bulacaktır. 

 7397/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Denizaltı Eğitim Merkezi Amiral Vehbi Ziya Dümer Eğitim Vakfı, Gölcük 2. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 8/8/2012 tarihinde kesinleşen, 19/6/2012 tarih, E: 2012/192, K: 2012/328 

sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7391/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5209 Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu Tünelli Geçişi Yol Yapım Çalışmaları

Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5219 154 kV Mersin DGKÇS TM-Karacailyas Mevkii (ND) Enerji İletim Hattı
(Yenileme) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet
Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5221 Sivas ve Erzincan İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Ayranlı Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek
Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/5229 Aydın İli, Nazilli İlçesinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Proje Çalışmaları Kapsamında Nazilli Belediye Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5230 380 kV (Çarşamba-Altınkaya)Brş. N-Cengiz DGKÇS TM (Giriş-Çıkış) Enerji
İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Direk Yerlerinin Mülkiyet
Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5231 Erzincan İli, Kemah İlçesinde Tesis Edilecek Deliçay Regülatörü ve
Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına
Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5239 Artvin İli, Yusufeli İlçesinde Tesis Edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek
Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2013/5240 Sivas İlinde Tesis Edilecek Alçe Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5257 Kars İli, Sarıkamış İlçesinde Tesis Edilecek Kale Hidroelektrik Santrali ile
Çayarası (Karakurt) Havza TM Arasındaki Enerji Nakil Hattının Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİK
— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri




