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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı enstitüler
tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar hariç olmak
üzere, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğ-
retim ile lisansüstü eğitim ve öğretim programları dahilinde düzenlenen sertifika programlarına
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Ders, tez danışmanı ve tez konusu seçiminde öğrenciye yar-

dımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,
b) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
c) AKTS kredisi: Bir yarıyılda asgari yirmibeş azami otuz saat öğrenci iş yükü esas alı-

narak Akademik Kurul tarafından program esasında belirlenen krediyi,
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ç) Doktora: Öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir
bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belir-
leme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin ilgili bilim alanında uzmanlaşıp yapacağı araştır-
manın sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi,

d) Enstitü: İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim yürüten enstitüleri,
e) Enstitü kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün enstitü kurulunu,
f) Enstitü müdürü: İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün müdürünü,
g) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim

kurulunu,
ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörünü,
ı) Lisansüstü eğitim-öğretim: Yüksek lisans eğitim ve öğretimi ile doktora eğitim ve

öğretimini,
i) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci: Bir lisansüstü eğitim-öğretim programına veya bir sertifika programına ka-

yıtlı olan öğrencileri,
k) Program: Lisansüstü eğitim-öğretim programlarını,
l) Program direktörü: Bir programın yönetimi veya koordinasyonunu üstlenen öğretim

üyesini, doktora programlarında ise enstitünün ilgili anabilim dalının başkanını,
m) Program kurulu: Her bir program için, o programda ders veren öğretim üyeleri ve

görevlilerinden oluşan kurulu,
n) Proje danışmanı: tezsiz yüksek lisans programlarında, projesini hazırlamasında öğ-

renciye nezaret etmek üzere atanan öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,
o) Sertifika programı: bir lisansüstü eğitim-öğretim programı dahilinde yer alan çeşitli

derslerden oluşan, ilgili konu veya alanda bilgi artırmayı amaçlayan ve herhangi bir akademik
unvana hak kazandırmayan eğitim-öğretimi,

ö) Standart kredi: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını ifade eden krediyi,

p) Tez danışmanı: Tezini hazırlamasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim
üyesi veya öğretim görevlisini,

r) ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği: Üniversitelerarası Kurul tarafından
çıkarılıp 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğini,

s) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
ş) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
t) Yüksek lisans: Öğrencinin ilgili bilim alanında bilgi kazanıp yapacağı araştırmanın

sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili program direktörlüğünün önerisi

ve enstitü kurulunun kararı üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. Sadece yabancı dille,
sadece Türkçe veya Türkçe ve yabancı dillerde karma olarak yürütülmek üzere program açı-
labilir.
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(2) Program direktörlüğünün önerisi ve enstitü kurulunun kararı üzerine Akademik Ku-
rul onayıyla belli yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.

(3) Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir.
Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Akademik takvimin lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları, prog-

ram direktörlerinin görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan öneri üzerine
Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara bağlanır ve öğrenci el kitabında ya-
yınlanır veya enstitüde ilan edilir.

(2) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları
veya enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere
uymak zorundadır.

(3) Yeni bir programın açılması veya başkaca haklı bir nedenle enstitünün veya ilgili
programın akademik takvimde öngörülen tarih ve sürelere uyamayacağı hallerde, durum karara
bağlanmak üzere Akademik Kurula sunulur.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür ve bir akademik yıl güz ve ba-
har yarıyıllarından oluşur. Ancak Akademik Kurul kararıyla belirli programlarda bir yıllık sü-
rede üç dönemi aşmamak üzere dönem esasında eğitim-öğretim yapılabilir, bu hallerde öğretim
süreleri bakımından bir dönem bir yarıyıla denk sayılır. Bir yarıyıl veya dönem esasıyla eği-
tim-öğretim yapılan programlarda bir öğretim dönemi, sınav dönemi hariç en az ondört hafta-
dan oluşur.

(5) İngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere, lisansüstü eğitim-öğretim
programlarında dersler pazartesi-cumartesi günleri arasında yapılır. Enstitü yönetim kurulunun
önerisi ve Rektörün olumlu görüşü üzerine, Akademik Kurul belirli programlarda pazar günleri
de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri
de yapılabilir.

Öğrenim bedeli
MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim bedellidir. Eğitim-öğretim bedelleri, ek

hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri, kendi isteği üzerine veya ilgili mev-
zuat gereği ilişiği kesilenlerin öğrenciliğe devam hakkını kazanmaları halinde ödeyecekleri
eğitim-öğretim bedelleri 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde öngörülen esas ve usuller dahilinde belirlenir.

(2) Eğitim-öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı taktirde, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işlem yapılır.

Anlaşma uyarınca öğrenim görenler
MADDE 7 – (1) Öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar veya üniversiteler-

arası protokoller uyarınca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, söz konusu anlaşma
ve protokollerin öngördüğü özel hükümler saklı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine
tâbidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranan koşullar
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların bu maddede belirtilen ko-

şulları yerine getirmesi gereklidir.
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(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı koşulu:
a) Akademik Kurulca daha yüksek bir ALES puanı aranmaması halinde, adayın baş-

vurduğu programın puan türündeki ALES standart puanının, ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğinde belirlenen standart puandan az olmaması gerekir. Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde daha yüksek bir ALES puanının öngörülmesi halinde bu puan esas
alınır.

b) Akademik Kurul, başvurularda daha yüksek bir ALES puanının aranmasına, tüm
programlar için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verebilir.

c) ALES puanı yerine, eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
Graduate Record Examination (GRE) puanı, Graduate Management Admission Test (GMAT)
sınavı veya benzeri diğer sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın, hangi
puanla kabul edileceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğinde öngürülen asgari puan ile Akademik Kurul tarafından belirlenen asgari
puanın farklı olduğu hallerde yüksek olanı uygulanır.

(3) Dil yeterliliği koşulu:
a) Kısmen veya tamamen yabancı dilde yürütülen lisansüstü programlarına başvuran

adayların o yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul gören yeterlilik belgesi sun-
maları veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını başarmaları gerekir.

b) Akademik Kurul Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adaylar
için yabancı dil yeterlilik belgesi sunma veya Üniversitenin yapacağı yabancı dil sınavını ba-
şarma koşulu getirilebilir.

c) Türkçe yürütülen doktora programlarına başvuran adayların sunmaları gereken ya-
bancı dil yeterlik sınavı belgeleri Akademik Kurul tarafından belirlenir.

ç) Akademik Kurul, belirli programlar için birden çok yabancı dilde yeterlik koşulunu
getirebilir.

d) Kabul edilecek dil yeterlilik belgeleri ile seviyeleri ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak Akademik Kurul tarafından belirlenir.

e) Yüksek lisans programlarına kabul için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak
İngilizce dil yeterliliği aranan programlarda bu yeterliliği karşılamayan adaylar başvurmaları
halinde Üniversitenin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilirler.

f) Akademik Kurul, doktora programlarına başvuruda ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğinde öngörülen puanın üstünde İngilizce dil puanı koşulu getirdiği hallerde,
anılan yönetmelikte öngörülen puan koşulunu karşılayan, ancak programa kabul için aranan
puan koşulunu karşılamayan öğrencilerin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilip edil-
meyeceğine de karar verir.

g) İngilizce dil hazırlık programına devam eden öğrencilere, 4/12/2008 tarihli ve 27074
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

(4) Diploma koşulu:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek adayın lisans diplomasına, doktora

programlarına başvurabilmek için ise lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması
gereklidir. Doktora programlarına lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans mezuniyet
ortalamasının ÜAK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde aranan asgari mezuniyet

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2014 – Sayı : 28922



ortalaması koşulunu karşılaması gerekir. Akademik Kurul, belirli doktora programlarına sadece
tezli yüksek lisans diplomasıyla öğrenci kabul edilmesine veya başvurularda daha yüksek bir
mezuniyet ortalamasının aranmasına karar verebilir.

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından diploma almış Türk vatandaşlarının li-
sansüstü programlara kabulünde, programın niteliğine göre Türkçe yeterlilik aranabilir. Prog-
ram kurulları, bu öğrenciler için ek kabul koşulları getirebilir.

(5) Diğer koşullar şunlardır:
a) Başvuru sırasında adaylardan, başvuru formu ekinde lisans öğretimi sırasındaki not

ortalaması, referans mektubu, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğini belirten ya-
zılı bir metin ve belli alanlardaki uluslararası standart sınavların sonuçları veya başarı değer-
lendirmesinde kullanılabilecek nitelikte başkaca belgeler istenebilir.

b) Lisansüstü programlara kabul için yazılı sınav, mülakat veya her ikisi de öngörüle-
bilir. Ancak, doktora programlarına yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar her halde mü-
lakata çağrılırlar. Sınav ve mülakat, Türkçe, İngilizce veya programa kabul için yeterlilik aranan
dilde yapılabilir.

c) Kabul değerlendirmesinde ALES sınavı puanına, dikkate alınacaksa lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalamasına, öngörülmüşse yazılı giriş sınavına ve mülakata tanınanacak
ağırlıklar, doktora programlarına yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylar için lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalaması ile mülakat sonucuna tanınacak ağırlıklar ayrıca belirlenmek üzere,
Akademik Kurul tarafından karara bağlanır. ALES puanına tanınacak ağırlık ÜAK Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülenden aşağı olamaz.

ç) Akademik Kurul, öğrenci kabulünde, bu bentte öngörülen koşullardan hangilerinin
aranacağına tüm yüksek lisans ve/veya doktora programları için ortak veya her bir program
için ayrı olmak üzere karar verir.

(6) Enstitü yönetim kurulu, adayın lisans derecesinin başvurduğu yüksek lisans prog-
ramı dışında olması, lisans veya yüksek lisans derecesinden birinin başvurduğu doktora prog-
ramı dışında olması, lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki başka bir yük-
seköğretim kurumundan almış olması veya yüksek lisans ya da doktora programının disiplinler
arası nitelikte olduğu hallerde bilimsel hazırlık programına devam etme koşulunu getirebilir.
Bilimsel hazırlık programlarına kabul edilecek öğrencilerin, başvurmuş oldukları lisansüstü
programın kabul koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Bilimsel hazırlık programları aşağıdaki
esaslarla yürütülür:

a) Bilimsel hazırlık programları, yüksek lisans programları için lisans ve yüksek lisans;
doktora programları için ise lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki derslerden oluşa-
bilir.

b) Bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve krediler, ilgili lisansüstü
programını tamamlamak için gerekli görülen ders ve kredilerin yerine geçmez. Ancak; bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

c) Enstitü yönetim kurulu kararıyla, lisansüstü programın ders ve kredi yüküne sayılmak
üzere alınan ders ve krediler hariç olmak üzere; bilimsel hazırlık programında alınan başarı
notları genel not ortalamasını etkilemez. Ancak bilimsel hazırlık programında başarılı olunması
koşuluyla; ders, kredi, başarı notları ve bilimsel hazırlık programı ortalaması not dökümünde
ayrıca gösterilir.
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ç) Yüksek lisans programlarına ilişkin bilimsel hazırlık programlarında yüksek lisans
programları için aranan devam, sınav ve başarı koşulları; doktora programlarına ilişkin bilimsel
hazırlık programlarında ise doktora programları için aranan devam, sınav ve başarı koşulları
uygulanır.

d) Bilimsel hazırlık programının en geç iki akademik yarıyıl içinde tamamlanması ge-
rekir. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayamayanların kaydı ken-
diliğinden silinir.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü programın sürelerinden sa-
yılmaz.

f) Bilimsel hazırlık programları, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik
Kurul kararıyla açılır ve okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler ile ders ve kredi yükü enstitü
yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

g) Aynı programda hem bilimsel hazırlık programı öğrencisi hem de özel öğrenci olun-
maz. Ancak, İngilizce dil hazırlık programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık programlarına de-
vam etmelerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre enstitü
yönetim kurulu tarafından izin verilebilir.

Programların duyurulması
MADDE 9 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, bunlara ilişkin kabul koşulları,

başvuru ve kayıt tarihleri, yazılı sınav yapılacaksa sınava ilişkin konular, sınav ve mülakat ta-
rihleri ve benzeri hususlar enstitü tarafından ilan yoluyla duyurulur.

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü aşağıdaki usul ve esaslarla

yürütülür:
a) Adaylar, kabul başvurularını ilan edilen tarihlerde enstitüye veya ilanda öngörülen

hallerde ilgili program direktörlerine yaparlar. Enstitü, öngörülenler dışındaki makam veya ki-
şilere iletilen başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvuruları değerlendirmeye alma-
yabilir.

b) Başvuru için, istenen belgelerin asıllarının ibrazı ile istenen sayıda onaylı nüshasının
teslimi gerekir. Gerekli hallerde, nüshalar başvuruyu kabule yetkili makam veya kişi tarafından
onaylanabilir. Başvuru evrakı, adaya iade edilmez ve enstitü veya belirleyeceği makam tara-
fından saklanır.

c) Enstitü yönetim kurulu, başvuruları değerlendirmek ve öngörülmüşse mülakat ve/veya
yazılı sınav yapmak üzere, her bir program için, program direktörünün veya belirleyeceği bir
öğretim üyesinin de katıldığı en az üç öğretim elemanından oluşan bir Değerlendirme Komis-
yonu kurar.

ç) Değerlendirme Komisyonu; adayların başvuru dosyalarını, varsa sınav ve mülakat
sonuçlarını, lisans notlarını, varsa bilimsel çalışmalarını ve ALES, GMAT, GRE veya diğer
değerleme puanlarını göz önünde tutarak başvuruları karara bağlar ve sonuçları tüm belgelerle
birlikte enstitü müdürlüğüne bildirir.

d) Sonuçlar, enstitü tarafından ilan edilir.
Özel öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini art-

tırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere enstitüye özel öğrenci olarak kabul edile-
bilir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2014 – Sayı : 28922



(2) Özel öğrenciliğe kabul kararında, öğrencinin kaç yarıyıl için kabul edildiği belirlenir.
Bu sürenin enstitü yönetim kurulu tarafından uzatılmaması halinde özel öğrencilik statüsü ken-
diliğinden sona erer.

(3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik koşulları,
özel öğrencilerden alınacak bedel ve ücretler, özel öğrencilerin Üniversitenin tesis ve imkan-
larından ne ölçüde ve hangi koşullarla yararlandırılacakları ve benzeri hususlar Mütevelli Heyet
tarafından belirlenir.

(4) Özel öğrenciler, herhangi bir unvan veya diplomaya hak kazanmazlar. Özel öğren-
cilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve başarı notlarını gösteren bir yazı verilir.

(5) Lisansüstü derslerini izleyen özel öğrencilerin, kabullerini izleyen iki (2) yarıyıl
içinde, derslerini izledikleri lisansüstü programlarından birinin öğrenci kabul koşullarını yerine
getirerek lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda; özel öğrenci iken başardıkları yüksek lisans
derslerinden kayıt yaptırdıkları programla ilgili olanlardan aldıkları krediler, ilgili ders için li-
sansüstü öğrencilerinden aranan başarı notunun sağlanmış olması koşuluyla, program direktö-
rünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisans-
üstü programı için geçerli sayılabilir. Özel öğrenciliğe kabulü izleyen ikinci yarıyıldan sonra
alınmış dersler ile özel öğrencilik statüsü sona erdiğinde alınmış dersler tanınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Akademik danışmanlık

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıtlı bu-
lunduğu programın direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bir akademik
danışman görevlendirilir. Akademik danışman atanana kadar akademik danışmanlık görevi;
program direktörü ve varsa yardımcısı tarafından yürütülür. Tez veya proje danışmanının atan-
masıyla akademik danışmanın görevi sona erer ve bu görevler tez veya proje danışmanınca
üstlenilir.

(2) Akademik danışman, ders programının oluşturulmasında, tez veya proje konusunun
ve danışmanının seçiminde öğrenciye yardımcı olur.

(3) Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği derslerden oluşan bireysel ders programı ile bi-
reysel ders programında yapılabilecek değişiklikler; başarı durumu, ön koşullar ve bu Yönet-
melik hükümleri göz önünde tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz konusu kıstasların
uygulanmasına rağmen, bireysel ders programının kesinleştirilemediği haller, enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Derslerin standart kredileri ile AKTS kredileri, program direktörünün
teklifi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Ders programları

MADDE 14 – (1) Programlardaki dersler zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki katego-
riye ayrılır. Ders programları tümüyle zorunlu, tümüyle seçimlik veya kısmen zorunlu, kısmen
seçimlik derslerden oluşabilir.

(2) Öğrenciler kayıtlı oldukları program için öngörülen tüm zorunlu dersleri ve gerekli
sayıdaki seçimlik dersi almakla yükümlüdürler.
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(3) Öğrenciler, kayıt yaptırırken veya yenilerken, aldıkları zorunlu ve seçimlik dersler-

den oluşan bireysel ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar.

(4) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına ba-

kılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve

ders ekleme-bırakma konusunda, lisans ve önlisans öğrencileri için geçerli olan ders kayıtları

ve ders ekleme-bırakma konusundaki ilgili mevzuat hükümler uygulanır.

(5) Tez ve proje hariç olmak üzere, öğrencilerin yarıyıllık azami kredi yükü kırk (40)

AKTS kredisidir.

Devam ve sınavlar

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar

çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve

diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam yüküm-

lülükleri dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir, takip edilir ve değerlendirilir. Dersi veren

öğretim elemanı devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencileri sınavlara kabul etme-

yebileceği gibi sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalarını da değerlendirmeye almayabilir.

(2) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, yarıyıl sonu sınavı yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa yarıyıl sonu sınavına ka-

bulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl

başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(3) Yarıyıl sonu sınavları, Akademik Takvimde belirtilen sınav döneminde ve tarihlerde

yapılır.

Notlar

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki esaslar tüm lisansüstü programlarda uygulanır:

a) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin so-

nunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not

“ham not” olarak adlandırılır.

b) Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı

tarafından belirlenir.

(2) Aşağıdaki esaslar tüm yüksek lisans programlarında uygulanır:

a) Yüksek lisans programlarında yarıyıl ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında,

harf karşılıklarının aşağıda gösterilen sayısal değerleri esas alınır:

Harf karşılığı Sayısal değer Tanım

A 4.00 Pekiyi

A- 3.70 Pekiyi

B+ 3.30 İyi

B 3.00 İyi

B- 2.70 Orta

C+ 2.30 Koşullu geçer

F 0 Başarısız

b) Ortalamalara katılmayan, ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile

kredisiz olup ortalamalara katılmayan derslerde başarılılık “P”, başarısızlık “F” harfiyle ifade

edilir.
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c) “C+”, dersin “koşullu” tamamlandığını belirtir. Koşullu geçilen dersler, öğrencinin
bu Yönetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarını sağlaması halinde herhangi bir yüküm-
lülük doğurmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarının altına düşüldüğü hallerde bu dersler
tekrarlanabilir.

ç) “F”, başarısı “C+” veya “P” düzeyine erişmeyen öğrencilere verilir.
(3) Aşağıdaki esaslar tüm doktora programlarında uygulanır:
a) Doktora programlarında yarıyıl ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında, harf

karşılıklarının aşağıda gösterilen sayısal değerleri esas alınır:
Harf karşılığı Sayısal değer Tanım

A 4.00 Pekiyi
A- 3.70 Pekiyi
B+ 3.30 İyi
B 3.00 Orta
B- 2.70 Koşullu geçer
F 0 Başarısız

b) Ortalamalara katılmayan ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile
kredisiz olup ortalamalara katılmayan derslerde başarılılık “P”, başarısızlık “F” harfiyle ifade
edilir.

c) “B-”, dersin “koşullu” tamamlandığını belirtir. Koşullu geçilen dersler, öğrencinin
bu Yönetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarını sağlaması halinde herhangi bir yüküm-
lülük doğurmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarının altına düşüldüğü hallerde bu dersler
tekrarlanabilir.

ç) “F”, başarısı “B-” veya “P” düzeyine erişmeyen öğrencilere verilir.
Öğrencilerin derslerdeki durumları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin derslerdeki durumları aşağıdaki ibarelerden birisiyle
gösterilir; bunlardan “I”, “M”, “NP” ve “NA” ibareleri öğretim elemanı tarafından, diğerleri
Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılır:

a) DP (Notsuz tez veya proje dersi): Tez veya proje aşamasındaki öğrenciler için kul-
lanılır.

b) EC (Muafiyet verilmiş ders): Tanınan dersler karşılığında muafiyet verilen dersler
için kullanılır. Muafiyet kararında muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp
alınmayacağı da karara bağlanır.

c) EE (Sınavla muafiyet verilmiş ders): İlgili program kurulunun önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen derslerde yapılan sınav sonucunda muafiyet verilen dersler
için kullanılır. Muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.

ç) I (Eksik): Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim
elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında biti-
remeyen öğrenciler için kullanılır. Bu öğrenciler ilgili sınav döneminin bitiminden sonra en
çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğren-
cilerin “I” işaretleri “F” ye çevrilir. Ancak, ibareyi kullanan öğretim elemanı tarafından süre
bitiminden önce başvurulması koşuluyla, enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla
iki haftalık ek süre verilebilir.
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d) L (Kayıt dondurmuş veya izinli): Bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi uyarınca kaydı
dondurulan öğrenciler için kullanılır.

e) M (Bütünleme sınavına girecek): Yarıyıl sonu sınavının yapıldığı ve yükseköğretim
mevzuatı uyarınca başarısız dersler için öğrenciye bütünleme sınav hakkının verildiği hallerde
kullanılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun hesaplanmasında final sınavı notu yerine
geçer.

f) NA (Yarıyıl sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş): Yarıyıl sonu sınavına
kabul koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler için kullanılır. Bu ibare bütünleme sınav sonuç-
larının ilanında “F” notuna çevrilir.

g) NC (Kredisiz): Program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan
dersler için verilir. Öğrenci bu dersin tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu derslerin
kredisi kredi hesabına, notları da ortalama hesaplarına katılmaz.

ğ) NGR (Notu bildirilmemiş): Yarıyıl sonu notları öğretim üyesi tarafından gönderil-
meyen dersler için kullanılır.

h) NP (Yarıyıl sonu sınavına girmedi): Yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere
verilir. Bu durumdaki öğrencilere bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi uygulanır. Öğrenci, izleyen
yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce yapılacak mazeret sınavına girmezse notu “F”
olur. Bu Yönetmeliğe uygun olarak kabul edilen uzun süreli mazeret ve kayıt dondurma halleri
saklıdır.

ı) R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir.
i) RE (Tez veya proje sınavı tekrarlanacak): Tez veya proje sınavına yeniden girileceğini

gösterir.
j) S (Özel öğrenci olarak alınmış ders): Özel öğrenci iken bir lisansüstü programa kayıt

hakkı kazanan öğrencinin, özel öğrenci iken aldığı ve kredi ile notları bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin (d) bendi uyarınca sayılan dersleri için kullanılır; bu notlar ortalama hesaplarında
dikkate alınır.

k) TE (Değişim programları kapsamında alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi öğrencisi iken değişim programları kapsamında başka yükseköğretim kurumlarından alı-
nan ve tanınan dersler için kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken
derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gös-
terilir, ancak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu ilgili prog-
ram direktörlüğünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

l) TI (İstanbul Bilgi Üniversitesinde alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi iken, mezuniyet de dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle öğrencilik sıfatı sona erip
sonradan Üniversitenin başka bir programına kaydolan öğrencilerin tanınan dersleri için kul-
lanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir.
Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notların
ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu ilgili program direktörlüğünün önerisi üze-
rine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

m) TO (Başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Başka bir yükseköğre-
tim kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesinin bir lisansüstü programına yatay geçişle kabul
edilen öğrencilerin intibaklarında transfer edilen dersler ile değişim programları kapsamında
alınanlar hariç olmak üzere, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi iken Enstitü Yönetim Kurulu
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kararıyla başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve tanınan dersler için kullanılır. Tanınan
dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin
kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notların ortalama hesap-
larına katılıp katılmayacağı hususu ilgili program direktörlüğünün önerisi üzerine enstitü yö-
netim kurulunca karara bağlanır.

n) TT (Yatay geçiş yapılan başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Baş-
ka bir yükseköğretim kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesinin bir lisansüstü programına ya-
tay geçişle kabul edilen öğrencilerin intibaklarında tanınan ve karşılığında muafiyet verilen
dersler için kullanılır. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, an-
cak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu ilgili program di-
rektörlüğünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

o) W (Dersten çekilmiş): Kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen
dersten çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir.
Öğrenciler “F” aldıkları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler. Derslerin bitimine dört
hafta kaldığı tarihten sonra dersten çekilmek için başvuruda bulunulamaz.

Notların açıklanması ve maddi hata itirazı
MADDE 18 – (1) Notların açıklanması ve maddi hata itirazı konusunda İstanbul Bilgi

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin notların açıklanması ve mad-
di hata itirazına ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, anılan yönetmelikle dekanlıklara verilen
işler enstitü müdürü, fakülte yönetim kurullarına verilen işler enstitü yönetim kurulu tarafından
yapılır.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 19 – (1) Zorunlu bir dersten “F” notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrarlamak zorundadır. Ancak “F” alınan yarıyılı izleyen ikinci yarıyılda da dersin açılmaması
halinde, enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının olumlu görüşünü alarak, zorunlu der-
sin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç ders alınmasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten “F” notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya
bu dersin yerine bir başka dersi alır. Bir başka dersin alındığı hallerde de, öğrencinin ders du-
rumu “R” (tekrar) ibaresiyle gösterilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, “F” nin yerine geçer, ancak
“F” notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde gösterilir.

Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait “Yarıyıl Not Ortalaması” (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan
“Genel Not Ortalaması” (GNO) ile izlenir. Yarıyıl not ortalamaları ile genel not ortalamalarının
hesaplanmasında AKTS kredileri kullanılır.

(2) Bu ortalamalar, ortalamaya katılmayan derslerin kredileri hariç olmak üzere aşağı-
daki usulle hesaplanır ve sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse sıfıra yu-
varlanarak; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden
sonraki iki hane esas alınır.

a) “dersin ortalamaya katkısı” (eşittir) “ders başarı notunun sayısal değeri” (çarpı) “der-
sin kredisi”;

b) “ortalama” (eşittir) “tüm derslerin ortalamaya katkıları toplamı” (bölü) “tüm kredi-
lerin toplamı”.
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Diplomalarda bulunacak hususlar
MADDE 21 – (1) İstanbul Bilgi Üniversitesinde bir lisansüstü programı bu Yönetme-

liğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere; öğrenim görmüş oldukları ens-
titü anabilim dalında, bitirdikleri programın niteliğine göre yüksek lisans veya doktora diplo-
ması verilir. Diploma üzerinde Üniversitenin adı, öğrencinin adı ve soyadı, izlemiş olduğu ens-
titü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diplomalarda bulunacak diğer hu-
suslar ile diplomaların şekli Akademik Kurulun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından be-
lirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ders, tez çalışması ve tez savunması kısımlarından
oluşur.

Tezli yüksek lisansta ders ve kredi yükü
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının ders kısmı, standart kredi toplamı

en az yirmibir (21), AKTS kredisi toplamı ise en az kırkdokuz (49) olan en az yedi (7) ders ile
standart kredisi sıfır (0), AKTS kredisi ise en az bir (1) olan bir seminer dersinden oluşur. Tezin
AKTS kredisi en az otuz (30) olarak belirlenir. Ancak ders ve tez kısmının toplam AKTS kredisi
doksanın (90) altında olamaz. Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha
yüksek ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir.

(2) Seminer dersi ile tez başarısız “F” veya başarılı “P” olarak değerlendirilir ve bu not,
ortalamaya katılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, AKTS kredisi yirmidördü (24)
aşmamak üzere en fazla üç (3) dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla li-
sans derslerinden veya Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından seçebilirler. Ancak alı-
nan lisans derslerinin sayısı ikiyi (2), AKTS kredisi ise onaltıyı (16) aşamaz.

(4) Enstitü yönetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir öğrencinin lisans program-
larından ders almasını re’sen veya ilgili program direktörünün veya öğrencinin danışmanının
başvurusu üzerine zorunlu kılabilir.

(5) Enstitü kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki öğrencilerin veya belirli bir
programın öğrencilerinin Akademik Kurulca karara bağlanan ders programı dışında lisans prog-
ramlarından ders almalarını ilgili program direktörünün görüşünü alarak zorunlu kılabilir.

(6) Lisans programından ders alınmasının zorunlu kılındığı hallerde, lisans programla-
rından alınacak ders sayısı ikiyi (2), AKTS kredisi ise onaltıyı (16) aşamaz.

(7) Lisans programlarından alınan derslerin kredi sayıları, yüksek lisans programı için
de geçerlidir; ancak, bu derslerde devam, sınav ve başarı hususlarında bu Yönetmeliğin hü-
kümleri uygulanır.

(8) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, aksi halde program
direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim
kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin
ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir.
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Tezli yüksek lisansta başarı denetimi

MADDE 24 – (1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda GNO’su 2.80’in altında

olan öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı sayılır. Öğrencinin sınamalı durumu kayıt

sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenciler programın tez kısmına başlayamazlar.

(2) Sınamalı öğrenciler, izleyen yarıyıl veya yarıyıllarda, “F” aldıkları dersler yanında

“C+” aldıkları dersleri de notlarını yükseltmek amacıyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan ders-

lerde alınan son ders başarı notu geçerli olur.

(3) Not yükseltmek için alınabilecek derslerin açılmaması nedeniyle öğrencinin ders

tekrarı yapamadığı hallerde, program direktörünün uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetim Ku-

rulu ders tekrarının başka derslerle yapılmasına izin verebilir.

Tezli yüksek lisansta ders ve tez çalışması süreci

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının azami öğrenim süresi altı yarıyıldır.

Programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini

ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde kayıt yaptıran-

ların öğrencilik statüleri ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

(2) Ders ve kredi yükünü (2.80) GNO ile tamamlayan ve seminer dersinden başarılı

olan öğrenci tezli yüksek lisans programının ders kısmını tamamlamış ve tez kısmına başlamış

olur.

(3) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda ve

ders kısmının tamamlanmış olup olmamasına bakmaksızın, öğrencinin tez danışmanı olarak

bir öğretim üyesi veya yüksek lisans veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi ile

tez danışmanının onayladığı tez konusunu Enstitüye önerir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulu ka-

rarıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği hallerde,

aynı usulle ikinci tez danışmanı atanır. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya tez

danışmanının başvurusu üzerine tez konusu veya tez danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(4) Öğrenci, öğreniminin üçüncü yarıyılının başından itibaren tez çalışmasına kayıt

yaptırabilir.

(5) Tez çalışmasına kayıt yaptırılması, tez danışmanının atanması veya tez konusunun

belirlenmesi öğrencinin ders kısmını bitirdiği anlamına gelmez ve öğrenciye öğreniminin ders

kısmını tamamlamadan tez sunma yolunda herhangi bir olanak sağlamaz.

(6) Tez çalışması, enstitü tarafından onaylanan konuda ve tez danışmanının yönlendirme

ve denetimi altında sürdürülür. Öğrenci programın tez kısmına başladıktan sonra her yarıyıl

sonunda tez çalışmalarına ilişkin bir tez raporu hazırlar ve danışmanının yazılı görüşüyle bir-

likte enstitüye iletir. Tez raporunun eksik olduğu hallerde, öğrencinin kaydı yenilenemez.

(7) Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra her yarıyıl kaydını yenilemek zo-

rundadır. Bu Yönetmelik uyarınca veya Üniversite veya enstitü organlarınca istenen belgeler

tamamlanmadıkça kayıt yenilenemez.

(8) Programın tez kısmına başlamış ve tezini bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde ön-

görülen koşullara uygun biçimde hazırlamış olan öğrenci anılan maddede öngörülen esas ve

usullerle tez sınavına girebilir.
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Yüksek lisans tezinin teslimi ve tez jürisinin atanması

MADDE 26 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin tamamlanmış oldu-
ğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu ta-
rihine kadar enstitüye teslim eder. Tez, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak
üzere belirlenen sayıda basılı nüsha ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki
bir elektronik kopya halinde teslim edilir. Tezin, tez jürisi üyelerine dağıtımı enstitü tarafından
yapılır. Tezin tamamlandığına dair tez danışmanından alınan yazının ve tezin enstitüye teslim
edilmediği hallerde, hiç bir şekilde tez jürisi atanamaz.

(2) Enstitü müdürü, ilgili program direktörüne tezin teslim edildiğini bildirerek, tez jü-
risine ilişkin önerisini yapmasını ister. Program direktörü, jüri üyelerine ilişkin birden çok öne-
ride bulunabilir. Biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesi veya görevlisinden
oluşan tez jürisi, ilgili program direktörünün önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu
tarafından atanır. Jüri üyelerinden en az biri, başka bir enstitü anabilim dalından veya başka
bir yüksek lisans programının öğretim üyesi veya görevlilerinden veya bir başka yükseköğretim
kurumundan atanır.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve program di-
rektörüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tez nüshası da teslim edilir.

Yüksek lisans tez sınavı

MADDE 27 – (1) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
bir ay içinde tez sınavı için toplanır.

(2) Tez danışmanı, tez danışmanının Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi veya görevlisi
olmadığı hallerde program direktörü, jüri üyeleriyle bağlantı kurarak tez sınavının tarihini, saa-
tini ve yerini belirler ve belirlenen tarihten en az on gün önce enstitüye bildirir. Sınav tarihi,
saati ve yerinde yapılacak her türlü değişiklik gecikmeksizin enstitü müdürünün onayına su-
nulur.

(3) Tez sınavı tarihinin belirlenmediği veya jürinin belirlenen tarihte toplanmadığı hal-
lerde enstitü müdürü, sınav tarihini, saatini ve yerini re’sen belirleyebileceği gibi, gerekli hal-
lerde yeni jüri atanmasını enstitü yönetim kurulundan isteyebilir.

(4) Sınav tarihi, saati ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine, öğrenciye ve program
direktörüne duyurulur. Bu duyurunun yapılmadığı hallerde tez jürisi toplanamaz.

(5) Tez sınavları, Üniversitenin binalarında yapılır. Ancak, haklı nedenlerin bulunduğu
hallerde enstitü müdürü, Üniversite binaları dışında sınav yapılmasına izin verebilir.

(6) Tez sınavları; öğrencinin adı/soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve
tarihi belirtilerek enstitü ilân tahtasında ilân edilir ve kamuya açık olarak yapılır.

(7) Öğrencinin tez sınavına gelmemesi halinde, varsa haklı mazeret dikkate alınarak
yukarıdaki bentlerde belirlenen usulle yeniden sınav tarihi, saati ve yeri belirlenir. Haklı ma-
zereti olmaksızın sınava ikinci kez gelmeyen öğrenci sınavda başarısız sayılır. Mazeret konu-
sunda, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi uygulanır.

(8) Tez sınavı, öğrencinin tez çalışmasını sunması ve bunu izleyen soru-cevap ve eleştiri
bölümünden oluşur.

(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır ve her bir
jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve oyunu
açıklar. Tez jürisi, salt çoğunlukla “başarılı”, “başarısız” veya “düzeltme” kararı verir ve kararını
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öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit
edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır.
Tutanakta kararın oybirliğiyle mi veya oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.

(10) Oyunu “başarısız” veya “düzeltme” olarak kullanan jüri üyeleri, en geç sınav ta-
rihini izleyen üç gün içinde teze ilişkin değerlendirmelerini yazılı olarak enstitüye sunarlar.

(11) Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrenciye durum ayrıca Enstitü tarafından
bildirilir. Öğrencinin tez durumu kayıtlarda “RE” ibaresiyle gösterilir. Öğrenci, tez sınavından
itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini bu Yönetmeliğin 26 ncı mad-
desinde öngörülen şekilde teslim etmek zorundadır. Düzeltilmiş tezini üç ay içinde teslim et-
meyen öğrencinin tezi “başarısız” kabul edilir. İkinci tez sınavı bu maddedeki usul ve esaslarla
yapılır; ancak bu halde jüri sadece “başarılı” veya “başarısız” kararı verebilir.

(12) Tezi “başarısız” kabul edilen öğrenci ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini ödemek
koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine tezli veya tezsiz yüksek lisans yapmak üzere devam
edebilir. Tezli yüksek lisansa devam eden öğrenciye yeni bir tez konusu verilir ve öğrencilik
statüsü tezle ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın devam eder. Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrencinin öğ-
rencilik statüsü ise ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder. Tezsiz yüksek lisansa devam eden
öğrenciler aynı programda yeniden tezli yüksek lisans programına başlayamaz, kabul edilemez
veya yatay geçiş yapamazlar.

Diploma için gerekli işlemler
MADDE 28 – (1) Tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezinin

öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak
üzere belirlenen sayıda nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir
elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye
teslim eder. Diplomanın hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün gö-
rüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin diploması, enstitü
müdürünün talebi üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir.

(3) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrenciye bir çıkış belgesi verilir.
Diploma verilirken çıkış belgesi iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ders ve bitirme projesinin hazırlanacağı dönem projesi

dersi kısımlarından oluşur. Akademik Kurul, belirli bir programın veya tüm programların biti-
rilmesi için yazılı ve/veya sözlü yeterlik sınavı öngörebilir.

Tezsiz yüksek lisansta ders ve kredi yükü
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının ders kısmı, standart kredi toplamı

en az otuz (30), AKTS kredisi toplamı ise en az yetmiş (70) olan en az on (10) dersten oluşur.
Dönem projesinin standart kredisi sıfırdır (0), AKTS kredisi ise en az onbeş (15) olacak şekilde
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belirlenir. Ancak ders ve tez kısmının toplam AKTS kredisi doksanın (90) altında olamaz. Prog-
ram açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi yükü
öngörülebilir.

(2) Proje dersi başarısız “F” ve başarılı “P” olarak değerlendirilir ve bu not, ortalamaya
katılmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, AKTS kredisi yirmidördü (24)
aşmamak üzere en fazla üç (3) dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla li-
sans derslerinden veya Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından seçebilirler.

(4) Enstitü yönetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir öğrencinin lisans program-
larından ders almasını ilgili program direktörünün veya öğrencinin danışmanının başvurusu
üzerine zorunlu kılabilir.

(5) Enstitü kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki öğrencilerin veya belirli bir
programın öğrencilerinin Akademik Kurulca karara bağlanan ders programı dışında lisans prog-
ramlarından ders almalarını ilgili program direktörünün görüşünü alarak zorunlu kılabilir.

(6) Lisans programından ders alınmasının zorunlu kılındığı hallerde, lisans programla-
rından alınacak ders sayısı üçü (3), AKTS kredisi ise yirmidördü (24) aşamaz.

(7) Lisans programlarından alınan derslerin kredi sayıları, yüksek lisans programı için
de geçerlidir; ancak, bu derslerde devam, sınav ve başarı hususlarında bu Yönetmeliğin hü-
kümleri uygulanır.

(8) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa proje danışmanının, aksi halde prog-
ram direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim
kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin
ders ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verebilir.

Tezsiz yüksek lisansta başarı denetimi
MADDE 31 – (1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda GNO’su 2.80’in altında

olan öğrenciler izleyen yarıyıl boyunca öğrenci sayılır. Öğrencinin sınamalı durumu kayıt say-
fasında gösterilir. Sınamalı öğrenci, takip eden yarıyılda GNO’sunu 2.80’e yükseltmek zorun-
dadır.

(2) GNO’su 2.80’in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl veya yarıyıllarda, “F” al-
dıkları dersler yanında “C+” aldıkları dersleri de notlarını yükseltmek amacıyla tekrarlayabi-
lirler. Tekrarlanan derslerde alınan son ders başarı notu geçerli olur.

(3) Not yükseltmek için alınabilecek derslerin açılmaması nedeniyle öğrencinin ders
tekrarı yapamadığı hallerde, program direktörünün uygun görüşü üzerine enstitü yönetim ku-
rulu ders tekrarının başka derslerle yapılmasına izin verebilir.

Tezsiz yüksek lisansta ders ve proje çalışması süreci
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami öğrenim süresi altı yarıyıldır.

Programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini
ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde kayıt yaptıran-
ların öğrencilik statüleri ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

(2) Öğrenci öncelikle programın ders kısmını tamamlamak zorundadır, ancak azami
kredi yükünün izin verdiği hallerde dersler yanında dönem projesine de kayıt yaptırılabilir.

(3) Programın ders kısmının tamamlanması için öğrencinin aldığı derslerin tümünden
başarılı olması ve genel not ortalamasının en az (2.80) olması gereklidir. Programın ders kısmını
tamamlamayan öğrenci projesini veremez.
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(4) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç birinci yarıyılı sonunda,

öğrencinin proje danışmanı olarak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans veya doktora derecesine

sahip bir öğretim görevlisini enstitüye önerir. Öneri, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesin-

leşir. Proje çalışmasının niteliğinin birden fazla proje danışmanını gerektirdiği hallerde, aynı

usulle ikinci proje danışmanı atanır. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje

danışmanının başvurusu üzerine proje konusu veya proje danışmanı aynı usulle değiştirilebilir.

(5) Proje danışmanının atanması veya öğrencinin proje dersine kayıt yaptırması, ders

kısmının bitirildiği anlamına gelmez ve öğrenciye öğreniminin ders kısmını tamamlamadan

proje sunma yolunda herhangi bir olanak sağlamaz.

(6) İlgili program direktörü, öğrencinin öğreniminin en geç ikinci yarıyılı sonunda, öğ-

rencinin proje danışmanının onayladığı proje konusunu enstitüye önerir; öneri, enstitü yönetim

kurulu kararıyla kesinleşir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, öğrencinin veya proje danışma-

nının başvurusu üzerine, proje konusu aynı usulle değiştirilebilir. Proje çalışması, enstitü tara-

fından onaylanan konuda ve proje danışmanının yönlendirme ve denetimi altında sürdürülür.

(7) Öğrenci, kayıt yenileme koşullarını yerine getirerek kaydını her yarıyıl yenilemek

zorundadır.

(8) Proje dersine kayıt, proje danışmanının onayıyla yapılır.

(9) Öğrenci, ders kısmını tamamlamış olması kaydıyla proje dersine kayıt yaptırdığı

yarıyılın sonunda projesini teslim etmek zorundadır. Proje sunma zorunluluğunu yerine getir-

meyen öğrencinin proje dersindeki durumu “başarısız” “F” olarak gösterilir. Projesini progra-

mın ders kısmını tamamlayamaması nedeniyle sunamayan öğrencinin proje dersindeki durumu

“DP” ibaresiyle gösterilir.

(10) Programın ders kısmını tamamlayamaması nedeniyle projesini veremeyen, proje

sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen veya projesi “başarısız” olarak değerlendirilen öğrenci

proje dersini tekrarlamak zorundadır, ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla proje konusunu

değiştirebilir.

Projenin teslimi ve değerlendirilmesi

MADDE 33 – (1) Öğrenci, projesini veya nihai proje raporunu, proje danışmanından

alacağı projenin tamamlanmış olduğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik

takvimde belirlenen yarıyıl sonu tarihine kadar enstitüye teslim eder. Proje veya nihai proje

raporu, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir basılı nüsha olarak ve enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenen şekildeki bir elektronik kopya olarak teslim edilir. Projenin, projeyi de-

ğerlendirecek öğretim üyelerine veya görevlilerine dağıtımı enstitü tarafından yapılır.

(2) Projeye ilişkin değerlendirme, öğrencinin proje danışmanı ile Üniversitenin konuyla

ilgili bir öğretim üyesi veya proje danışmanlığı yapabilecek nitelikteki bir öğretim görevlisi

tarafından oluşturulan bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Ancak, ilgili program

direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun talebi üzerine enstitü kurulu belirli bir prog-

ramdaki tüm projelerin üç kişilik bir komisyonca değerlendirilmesine karar verebilir.

(3) Enstitü müdürü, ilgili program direktörüne projenin veya nihai proje raporunun tes-

lim edildiğini bildirerek, proje danışmanı yanında değerlendirme komisyonuna katılacak öğ-

retim üyeleri veya görevlilerine ilişkin önerisini yapmasını ister. Program direktörü, birden çok

öneride bulunabilir.
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(4) Değerlendirme komisyonuna katılacak öğretim üyeleri veya görevlileri, ilgili prog-
ram direktörünün önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Enstitü yö-
netim kurulunun atama kararı, değerlendirme komisyonu üyelerine, öğrenciye ve program di-
rektörüne bildirilir. Değerlendirme komisyonu üyelerine, atama kararıyla birlikte proje veya
nihai proje raporunun birer nüshası da teslim edilir.

(5) Değerlendirme komisyonu kararını, bir ay içinde yazılı olarak enstitüye bildirir. De-
ğerlendirme, “başarılı” veya “başarısız” olarak yapılır. Üç kişilik komisyonlarda karar oy çok-
luğuyla alınır. Üyeler, değerlendirme raporlarını komisyon kararına eklerler.

(6) İki kişilik değerlendirme komisyonlarında, üyelerin kanaatlerinin örtüşmemesi ne-
deniyle “başarılı” veya “başarısız” şeklinde karar alınamaması halinde, enstitü yönetim kurulu
ilk toplantısında, değerlendirme komisyonunda görev alma koşullarını taşıyan ve değerlendirme
komisyonu üyeleriyle aynı veya daha üst bir akademik unvana sahip üçüncü bir öğretim üyesi
veya görevlisini hakem olarak atar. Hakem, projeyi veya nihai proje raporunu ve değerlendirme
komisyonu üyelerinin raporlarını inceleyerek kararını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye sunar.
Değerlendirme komisyonu kararı, hakemin kararı yönünde alınmış olur.

(7) Proje değerlendirmesi için zorunlu proje sunumu program müfredatında öngörüle-
bilir, program direktörünün önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından zorunlu kılınabilir
veya değerlendirme komisyonu tarafından öğrenciden istenebilir. Bu hallerde, belirlenen tarihte
proje sunumu yapılmazsa proje “başarısız” olarak değerlendirilir.

Diploma için gerekli işlemler
MADDE 34 – (1) Tüm koşulları sağlayan öğrenci, projesinin veya nihai proje raporu-

nun öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak
üzere belirlenen sayıda nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki bir
elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, proje değerlendirmesini veya yapılmışsa yeterlik
sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Diplomanın hazırlanması için istenecek
belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belir-
lenir.

(2) Proje veya nihai proje raporu nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğ-
rencinin diploması, enstitü müdürünün talebi üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazır-
lanır ve öğrenciye teslim edilir.

(3) Proje veya nihai proje raporu nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğ-
renciye bir çıkış belgesi verilir. Diploma verilirken çıkış belgesi iade edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 35 – (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 programı ders, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez sa-
vunması kısımlarından oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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Doktorada ders ve kredi yükü

MADDE 36 – (1) Doktora programının ders kısmı;

a) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için standart kredi toplamı en az

yirmibir (21), AKTS kredisi toplamı ise en az altmış (60) olan en az yedi (7) dersten;

b) Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için standart kredi toplamı en az kırkiki

(42), AKTS kredisi toplamı ise en az yüzyirmi (120) olan en az ondört (14) dersten oluşur.

(2) Yeterlik sınavının AKTS kredisi otuzdur (30). Tezin AKTS kredisi ise en az doksan

(90) olarak belirlenir.

(3) Program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya

kredi yükü öngörülebilir.

(4) Yeterlik sınavı ile tez başarısız “F” veya başarılı “P” olarak değerlendirilir ve bu

not, ortalamaya katılmaz.

(5) Lisans veya yüksek lisans öğretimi sırasında alınmış doktora dersleri doktora ders

yüküne ve kredisine sayılamaz.

(6) Doktora programına kayıtlı öğrenciler, AKTS kredisi otuzu (30) aşmamak üzere en

fazla üç (3) dersi, lisans veya yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla

yüksek lisans derslerinden veya enstitünün diğer doktora programlarından seçebilirler. Ancak

alınan yüksek lisans derslerinin sayısı ikiyi (2), AKTS kredisi ise yirmiyi (20) aşamaz.

(7) Enstitü yönetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir öğrencinin lisans veya yük-

sek lisans programlarından ders almasını re’sen veya ilgili program direktörünün veya öğren-

cinin danışmanının başvurusu üzerine zorunlu kılabilir; ancak, alınan derslerin başarılmasının

gerekli olduğu hallerde dahi alınan lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılamaz

ve not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

(8) Enstitü kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki öğrencilerin veya belirli bir

programın öğrencilerinin Akademik Kurulca karara bağlanan ders programı dışında lisans veya

yüksek lisans programlarından ders almalarını ilgili program direktörünün görüşünü alarak zo-

runlu kılabilir; ancak, alınan derslerin başarılmasının gerekli olduğu hallerde dahi alınan lisans

dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılamaz ve not ortalaması hesaplarında dikkate

alınmaz.

(9) Lisans veya yüksek lisans programından ders alınmasının zorunlu kılındığı hallerde,

alınacak ders sayısı ikiyi (2), AKTS kredisi ise yirmiyi (20) aşamaz.

(10) Lisans veya yüksek lisans programlarından alınan derslerin kredi sayıları, yüksek

lisans programı için de geçerlidir; ancak, bu derslerde devam, sınav ve başarı hususlarında bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(11) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve atanmışsa tez danışmanının, aksi halde program

direktörünün olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim

kurumlarının lisansüstü programlarından ders alınmasına ve bu derslerin ve kredilerinin ders

ve kredi toplamına dahil edilmesine karar verilebilir.

(12) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla

tamamlamış öğrenciler, başvurmaları halinde dönem projesi hazırlamak üzere tezsiz yüksek

lisans programına alınırlar, ancak bunlar aynı programda yeniden doktora veya tezli yüksek

lisans programına başlayamaz, kabul edilemez veya yatay geçiş yapamazlar.
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Doktorada başarı denetimi

MADDE 37 – (1) Öğreniminin herhangi bir yarıyılı sonunda genel not ortalaması
3.20’nin altında olan doktora öğrencisi, izleyen yarıyıl boyunca öğrenci sayılır. Öğrencinin sı-
namalı durumu kayıt sayfasında gösterilir. Sınamalı öğrenciler yeterlik sınavına giremezler,
tez önerisi yapamazlar ve tez kısmına başlayamazlar.

(2) Sınamalı öğrenciler, izleyen yarıyıl veya yarıyıllarda, “F” aldıkları dersler yanında
“B-” aldıkları dersleri de notlarını yükseltmek amacıyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde
alınan son ders başarı notu geçerli olur.

(3) Not yükseltmek için alınabilecek derslerin açılmaması nedeniyle öğrencinin ders
tekrarı yapamadığı hallerde, program direktörünün uygun görüşü üzerine Enstitü Yönetim Ku-
rulu ders tekrarının başka derslerle yapılmasına izin verebilir.

Doktora süreci ve süreler

MADDE 38 – (1) Doktora süreci ders, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
(2) Ders kısmının tamamlanması için alınmış tüm derslerden başarılı olunması ve genel

not ortalamasının (3,20) olması gereklidir. Ders kısmını tamamlamanın azami süresi tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır. Bu süre içinde ders kısmını tamamlayamayan öğrenci, ilgili yarıyıla ilişkin öğ-
renim bedelini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde
kayıt yaptıranların öğrencilik statüleri ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

(3) Programın ders kısmını başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına gi-
rebilir.

(4) İlgili program direktörü, doktora yeterlik sınavını başaran öğrencinin tez danışmanı
olarak görevlendirilecek öğretim üyesine ilişkin önerisini öğrencinin doktora yeterlik sınavını
başardığı tarihten itibaren üç ay içinde enstitü yönetim kuruluna bildirir. Öğrencinin, öğretim
üyesinin tez danışmanlığını kabul ettiğine dair yazısıyla ve doktora yeterlik sınavını başardığı
tarihten bir ay içinde başvurduğu hallerde ilgili program direktörü bu öğretim üyesini de öne-
rebilir. Program direktörü içlerinden biri görevlendirilmek üzere birden çok öğretim üyesini
önerebilir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla görevlendirilir. Haklı gerekçelerin
varlığı halinde, program direktörünün, öğrencinin veya tez danışmanının başvurusu üzerine
tez danışmanı aynı usulle değiştirilebilir. Tez danışmanı atanan öğrenci tez önerisinde buluna-
bilir ve tez önerisinin kabul edilmesi halinde tez çalışmasına başlayabilir.

(5) Doktora programını tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesiyle kabul
edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıl-
dır. Bu süre içinde mezun olamayan öğrenci, ilgili yarıyıla ilişkin öğrenim bedelini ödemek
koşuluyla kayıt yaptırabilir ve öğrenimine devam edebilir. Bu şekilde kayıt yaptıranların öğ-
rencilik statüleri tez önerisi sunma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın devam eder.

(6) Programın ders aşamasını tamamlamış, yeterlik sınavında başarılı olmuş ve tez öne-
risi kabul edilmiş, ancak tez çalışmasını doktora programını tamamlamak için öngörülen azami
sürede teslim etmemiş öğrenciye, program direktörünün uygun görüşü üzerine enstitü yönetim
kurulu tarafından, tezini teslim etmesi ve jüri önünde savunması için her seferinde en az altı
ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2014 – Sayı : 28922



Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı: Yazılı ve sözlü olarak iki bölümden
oluşan doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili
konularda derinlemesine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavına kabul koşulları: Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için
programın ders kısmının bu Yönetmelikte aranan koşullarla tamamlanmış ve bu maddede ara-
nan yabancı dil koşulunun yerine getirilmiş olması gereklidir.

(3) Doktora yeterlik sınavına girme zorunluluğu: Doktora yeterlik sınavına kabul ko-
şullarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en
geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavına kabul koşullarını bu süreler içinde yerine
getiremeyen öğrenciler, en geç kabul koşullarını yerine getirdikleri yarıyılı izleyen yarıyılda
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavlarına başvuru: Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda
olan öğrenciler hariç olmak üzere; yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerin, enstitü tara-
fından ilan edilen başvuru tarihlerinde, yazılı olarak enstitüye başvurmaları gereklidir. Daha
önce sunulmamışsa başvurulara yabancı dil yeterlik belgesinin aslı veya noter ve enstitü mü-
dürü tarafından onaylanmış bir nüshası eklenir. Enstitü müdürü öğrencinin belgelerini incele-
yerek yeterlik sınavına girme hakkı olup olmadığını tespit eder. Doktora yeterlik sınavına gir-
mek zorunda olan öğrenciler ile başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir
hafta önce enstitüde ilan edilir ve Doktora Yeterlik Komitesine bildirilir. Doktora yeterlik sı-
navına kabul edilmeyenlere durumları yazılı olarak bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı tarihi, saati ve yeri: Doktora yeterlik sınavları enstitü yöne-
tim kurulu tarafından belirlenen ve her yarıyıl başında ilan edilen tarihler arasında yapılır. Prog-
ramlara ilişkin yeterlik sınavı tarihi, saati ve yeri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek
sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde ilan edilerek duyurulur. Bir yarıyılda sadece
bir kez yeterlik sınavına girilebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavına girmeme veya sınavda başarısızlık: Doktora yeterlik sı-
navına girmeyen veya sınavda başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırmış olması koşuluyla izleyen
yarıyıllarda yeterlik sınavına yeniden girebilir. Bunlardan doktora programına lisans derecesiyle
kabul edilmiş olanlar başvurmaları halinde dönem projesi hazırlamak üzere tezsiz yüksek lisans
programına alınırlar, ancak bunlar aynı programda yeniden doktora veya tezli yüksek lisans
programına başlayamaz, kabul edilemez veya yatay geçiş yapamazlar.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavları, sürekli görev yapan ve her doktora
programı için ayrı oluşturulan beş kişilik bir Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi üyeleri, Üniversitede ders veren ve doktora derecesine
sahip öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından program direktörü tarafından önerilir
ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Doktora Yeterlik Komitesi, farklı alanlardaki sı-
navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç kişilik sınav jürileri kurabilir.

(8) Yazılı yeterlik sınavı:
a) Yazılı yeterlik sınavı, belirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır.
b) Doktora Yeterlik Komitesi üyeleri veya oluşturulmuşsa sınav jürisi üyeleri ayrı ayrı

veya ortaklaşa bir soru sorabilirler.
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c) Her bir üye notunu yüz üzerinden ve ayrı olarak verir.
ç) Sınava katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.
(9) Sözlü yeterlik sınavı:
a) Sözlü yeterlik sınavı, belirlenen tarih ve saatte, belirlenen yerde yapılır.
b) Doktora Yeterlik Komitesi üyeleri veya oluşturulmuşsa sınav jürisi üyeleri öğrenciye

ayrı ayrı veya birlikte soru sorabilirler.
c) Her bir üye notunu “Pekiyi”, “İyi”, “Yeterli” veya “Yetersiz” olarak verir.
ç) Sınava katılmayan öğrenci başarısız kabul edilir.
(10) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi:
a) Oluşturulmuşsa sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını değerlendirerek ilgili

öğrencinin başarı durumunu belirler ve Doktora Yeterlik Komitesine karar önerisinde bulunur.
Sınav sonuçları ve sınav evrakı yeterlik sınavını izleyen gün Doktora Yeterlik Komitesine ile-
tilir.

b) Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, program direktörü tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Doktora Yeterlik Komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders kısmını bu
Yönetmelikte öngörülen koşullarla tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geç-
memek şartıyla fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Doktora tez sınavına girilebil-
mesi için bu derslerin başarılması ve genel not ortalamasının en az (3,20) olması gereklidir.

(11) Yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin diğer şekil kuralları enstitü kurulu tarafından
belirlenir ve bilgi için Akademik Kurula sunulur.

Doktora tezi önerisi ve tez çalışması

MADDE 40 – (1) Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci
için ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir
Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesinde, tez danışmanı ile ilgili enstitü ana-
bilim dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez İzleme Komitesinin
kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program direktörünün önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Tez önerisi:
a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapa-

cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Ko-
mitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma tarihi öğrencinin başvurusu üzerine tez danışmanı
tarafından belirlenir. Öğrenci, Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az
onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili program direktörü tarafından tez önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Danışman veya tez konusunun değiştirildiği hallerde yeni bir Tez İzleme Komitesi ata-
nabilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci en geç haziran ve aralık aylarında toplanan Tez İzleme
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Komitesi önünde tekrar tez önerisi savunması yapar. Tez önerisi iki kez üst üste reddedilen öğ-
rencinin tez danışmanı veya tez konusu değiştirilir ve öğrenci izleyen haziran veya aralık ayında
Tez İzleme Komitesi önünde tez önerisi savunması yapar.

(3) Tez çalışmasının izlenmesi ve denetimi:

a) Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmasını, tez danışmanının yönlendirme ve

denetimi altında yapar. Öğrenci, Tez İzleme Komitesinde değerlendirilmek üzere her yıl en

geç mayıs ve kasım ayları sonunda yılda iki kez yazılı rapor sunar. Enstitüye sunulan bu raporda

o ana kadar yaptığı çalışmaların özeti ve izleyen bir yıllık dönemde yapılacak çalışmaların

planı belirtilir. Raporu “başarısız” bulunan öğrenci tezini o yarıyıl sunamaz. Raporun süresi

içinde teslim edilmediği hallerde öğrenci doğrudan “başarısız” kabul edilir.

b) Tez İzleme Komitesi, her yıl en geç haziran ve aralık ayları sonunda olmak üzere

yılda iki kez toplanır. Tez İzleme Komitesi, açıklama yapmak üzere öğrenciyi davet edebilir

ve gerekli gördüğü hallerde öğrenciye önerilerde bulunabilir.

c) Tez İzleme Komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konu-

sunun değiştirilmesini salt çoğunlukla enstitü yönetim kuruluna önerebilir.

(4) Kayıt: Öğrenci, programın tez kısmına başladıktan sonra her yarıyıl kaydını yeni-

lemek zorundadır. Bu Yönetmelik uyarınca veya Üniversite veya enstitü organlarınca istenen

belgeler tamamlanmadıkça kayıt yenilenemez.

Doktora tezinin teslimi ve tez jürisinin atanması

MADDE 41 – (1) Öğrenci, tezini, tez danışmanından alacağı tezin tamamlanmış oldu-

ğuna dair bir yazıyla birlikte, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu ta-

rihine kadar enstitüye teslim eder. Tez, enstitü yönetim kurulu tarafından en az bir nüsha olmak

üzere belirlenen sayıda basılı nüsha ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şekildeki

bir elektronik kopya halinde teslim edilir. Tezin, tez jürisi üyelerine dağıtımı Enstitü tarafından

yapılır. Tezin tamamlandığına dair tez danışmanından alınan yazının ve tezin enstitüye teslim

edilmediği hallerde, hiçbir şekilde tez jürisi atanamaz.

(2) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üye-

sinden oluşur. Enstitü müdürü, ilgili program direktörüne tezin teslim edildiğini bildirerek, tez

jürisinin Tez İzleme Komitesi üyeleri dışındaki üyelerine ilişkin önerisini yapmasını ister. Tez

jürisi, ilgili program direktörlüğünün önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından

atanır.

(3) Enstitü yönetim kurulunun atama kararı, jüri üyelerine, öğrenciye ve ilgili program

direktörlüğüne bildirilir. Jüri üyelerine, atama kararıyla birlikte tez nüshası da teslim edilir.

Doktora tez sınavı

MADDE 42 – (1) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

bir ay içinde tez sınavı için toplanır.

(2) Tez danışmanı, tez danışmanının Üniversitenin kadrolu öğretim üyesi veya görevlisi

olmadığı hallerde program direktörü, jüri üyeleriyle bağlantı kurarak tez sınavının tarihini, saa-

tini ve yerini belirler ve belirlenen tarihten en az on gün önce enstitüye bildirir. Sınav tarihi,

saati ve yerinde yapılacak her türlü değişiklik gecikmeksizin enstitü müdürünün onayına su-

nulur.
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(3) Tez sınavı tarihinin belirlenmediği veya jürinin belirlenen tarihte toplanmadığı hal-

lerde enstitü müdürü, sınav tarihini, saatini ve yerini re’sen belirleyebileceği gibi, gerekli hal-

lerde yeni jüri atanmasını enstitü yönetim kurulundan isteyebilir.

(4) Sınav tarihi, saati ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine, öğrenciye ve program

direktörüne duyurulur. Bu duyurunun yapılmadığı hallerde tez jürisi toplanamaz.

(5) Tez sınavları, Üniversitenin binalarında yapılır. Ancak, haklı nedenlerin bulunduğu

hallerde enstitü müdürü, Üniversite binaları dışında sınav yapılmasına izin verebilir.

(6) Tez sınavları; öğrencinin adı/soyadı, programı, tez konusu ile sınav yeri, saati ve

tarihi belirtilerek enstitü ilân tahtasında ilân edilir ve kamuya açık olarak yapılır.

(7) Öğrencinin tez sınavına gelmemesi halinde, varsa haklı mazeret dikkate alınarak

yukarıdaki bentlerde belirlenen usulle yeniden sınav tarihi, saati ve yeri belirlenir. Haklı ma-

zereti olmaksızın sınava ikinci kez gelmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesine göre işlem yapılır. Mazeret konusunda, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesi uygulanır.

(8) Tez sınavı, öğrencinin tez çalışmasını sunması ve bunu izleyen soru-cevap ve eleştiri

bölümünden oluşur.

(9) Tez sınavı bitiminde öğrenci ve varsa dinleyiciler sınav yerinden çıkarılır ve her bir

jüri üyesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yanıtları değerlendirerek kanaatini ve oyunu

açıklar. Tez jürisi, salt çoğunlukla “başarılı”, “başarısız” veya “düzeltme” kararı verir ve kara-

rını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Karar, jüri üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit

edilir ve tutanak tez danışmanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye ulaştırılır.

Tutanakta kararın oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı olduğu belirtilir.

(10) Oyunu “başarısız” veya “düzeltme” olarak kullanan jüri üyeleri, en geç sınav ta-

rihini izleyen üç gün içinde teze ilişkin değerlendirmelerini yazılı olarak enstitüye sunarlar.

(11) Tezi ilk tez savunmasında veya düzeltme sonrası tez savunmasında “başarısız” ola-

rak değerlendirilen öğrencinin tez konusu değiştirilir. Tez konusu değiştirilen öğrenci tez önerisi

ve tez izlemeye ilişkin koşulları yeniden yerine getirerek tez savunmasına girebilir.

(12) Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrenciye durum ayrıca enstitü tarafından

bildirilir. Öğrenci, tez sınavından itibaren en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde öngörülen şekilde teslim etmek zorundadır. İkinci tez sı-

navı da bu maddede belirtilen usul ve esaslar uyarınca yapılır; ancak bu halde jüri sadece “ba-

şarılı” veya “başarısız” kararı verebilir.

(13) İlk veya sonraki tez savunmasında “başarısız” olan ve doktora programına lisans

derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler başvurmaları halinde dönem projesi hazırlamak üzere tez-

siz yüksek lisans programına alınırlar, ancak bunlar aynı programda yeniden doktora veya tezli

yüksek lisans programına başlayamaz, kabul edilemez veya yatay geçiş yapamazlar.

Diploma için gerekli işlemler

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte aranan tüm koşulları sağlayan ve tez sınavında ba-

şarılı olan öğrenci, tezinin öngörülen şekil kurallarına uygun, enstitü yönetim kurulu tarafından

en az bir nüsha olmak üzere belirlenen sayıda nüshası ile enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenen şekildeki bir elektronik kopyasını ve istenen diğer belgeleri, tez sınavını izleyen bir

ay içinde enstitüye teslim eder. Diplomanın hazırlanması için istenecek belgeler Öğrenci İşleri

Müdürlüğünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
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(2) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrencinin diploması, enstitü
müdürünün talebi üzerine Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve öğrenciye teslim edilir.

(3) Tez nüshaları ile gerekli diğer belgeleri teslim eden öğrenciye bir çıkış belgesi verilir.
Diploma verilirken çıkış belgesi iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme

Mazeret nedeniyle devamsızlık ve sınavlara katılmama
MADDE 44 – (1) Mazeret nedeniyle devamsızlık ve sınavlara katılmama konusunda

lisans ve önlisans öğrencileri için geçerli olan ilgili mevzuat hükümleri lisansüstü öğrencileri
için de uygulanır. Ancak, fakültelere verilen görev ve yetkileri enstitü, fakülte kuruluna veri-
lenleri enstitü kurulu, fakülte yönetim kuruluna verilenleri enstitü yönetim kurulu, fakülte de-
kanlarına verilenleri ise enstitü müdürü yerine getirir ve kullanır.

(2) Yeterlik ve tez sınavları ile proje sunumu, mazeret beyan edilebilecek dersler kap-
samında kabul edilir.

Kayıt dondurma
MADDE 45 – (1) Kayıt dondurma konusunda lisans ve önlisans öğrencileri için geçerli

olan ilgili mevzuat hükümleri lisansüstü öğrencileri için de uygulanır. Ancak, fakültelere verilen
görev ve yetkileri enstitü, fakülte kuruluna verilenleri enstitü kurulu, fakülte yönetim kuruluna
verilenleri enstitü yönetim kurulu, fakülte dekanlarına verilenleri ise enstitü müdürü yerine ge-
tirir ve kullanır.

(2) İngilizce Dil Hazırlık Programı, kayıt dondurmada uygulanacak süre kaydı kapsa-
mındadır.

Kayıt sildirme
MADDE 46 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci, enstitüye, “Kayıt Sildirme Formu”,

gerekli belgeler ve Mali İşler Müdürlüğünün onayıyla başvurur. Enstitü yönetim kurulu tara-
fından kabul edilmesi halinde, karar ve ilgili belgeler, gerekli işlemin yapılması için Kayıt İşleri
Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Üçüncü fıkrada tanınan istisna dışında, kaydını sildiren öğrencinin geri dönme hakkı
yoktur.

(3) Kaydını sildiren öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmamış ol-
mak koşuluyla, kayıt sildirme başvurusunu yaptığı tarihten itibaren altmış gün içinde kayıt sil-
dirme başvurusunu geri almak üzere başvurabilir. Geri alma başvurusunun kabul edilip edil-
meyeceği konusunda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Kayıt sildirme halinde öğrenim bedeline ilişkin esas ve usuller Mütevelli Heyet ta-
rafından belirlenir. Mütevelli Heyet, kayıt yaptıracakların bu esas ve usulleri kabul ettiklerini
imzalı bir belgeyle beyan etmeleri koşulunu getirebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tezlere ilişkin şekil kuralları
MADDE 47 – (1) Tezler, kural olarak ilgili yüksek lisans programının eğitim-öğretim

dilinde hazırlanır. Ancak, haklı nedenlerin varlığı halinde enstitü yönetim kurulu, belirli bir
öğrencinin tezini, İngilizce eğitim-öğretim yapılan programlarda Türkçe, Türkçe eğitim-öğretim
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yapılan programlarda İngilizce hazırlamasına izin verebilir. Bu konudaki başvuru, öğrencinin
talebi üzerine tez danışmanı tarafından yapılır ve program direktörünün yazılı görüşü alınarak
karara bağlanır.

(2) Tezde, konu başlıkları ve sayfa numaralarını içeren bir içindekiler listesinin ve ya-
rarlanılan kaynakları gösteren kaynakçanın bulunması zorunludur. Teze ayrıca, tez konusunu,
ele alınan temel sorunları, gerekli hallerde araştırma yöntemlerini, ulaşılan sonuçları ve tezi
hazırlayanın genel kanısını içeren Türkçe ve İngilizce bir özet eklenir.

(3) Tezin, ilgili olduğu disiplinde genel kabul gören atıf ve yazım kurallarını ve bilimsel
şekli taşıması gerekir.

(4) Tezlere ilişkin diğer şekil kuralları şunlardır:
a) İlgili program direktörünün önerisi üzerine belirli bir program için,
b) İlgili bölüm veya fakültenin önerisi üzerine o bölüm veya fakülte bünyesinde yürü-

tülen tüm programlar için veya,
c) Enstitü kurulunun önerisi üzerine tüm programlar için,
Akademik Kurul tarafından belirlenir ve ilgili tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere

duyurulur.
(5) Tezin bu maddede öngörülen veya Akademik Kurulca belirlenen diğer şekil koşul-

larını taşıyıp taşımadığı, tez danışmanı tarafından denetlenir.
(6) Başarılı bulunan ve diplomanın hazırlanması için enstitüye teslim edilen tezlerin

kapağında; Üniversitenin ve enstitünün adı, tez başlığı, öğrencinin adı ve soyadı ile öğrenci
numarası, yüksek lisans programının adı, danışman ve mezun olunan yılın gösterilmesi gerekir.
Akademik Kurul tarafından belirlenmediği hallerde, tezin dış görünümüne ilişkin bu tür ko-
şullar enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(7) Bu maddede belirtilen şekil kuralları, İngilizce özet şartı hariç olmak üzere, projeler
için de uygulanır.

Disiplin

MADDE 48 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri sertifika programları dahil ol-
mak üzere lisansüstü öğrenciler hakkında uygulanır.

Kopya ve intihal

MADDE 49 – (1) Sınavda kopya ve ödevde intihal: Bir öğrencinin, sınavda kopya çek-
mesi veya kopya çekmeye teşebbüs etmesi veya ödevinde kaynak belirtmeden kısmen veya
tamamen intihalde bulunması veya ödevini kendisinin hazırlamadığının saptanması halinde,
durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir tutanak düzenlenerek derhal enstitü müdürlüğüne
bildirilir. Bu hallerde, öğrenciye o sınavdan veya ödevden “başarısız” notu verilir ve öğrenci
hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
işlem yapılır.

(2) Bir proje veya tezde kaynak belirtmeden tamamen veya kısmen intihalde bulunul-
duğu kanısına varan öğretim elemanı, durumu bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir. Tu-
tanağa, intihal yapılan eserin veya ilgili bölümünün bir nüshası eklenir.

(3) Diploma iptali halinde, diplomanın verdiği tüm hak ve yetkiler, diplomaya hak ka-
zanıldığı tarihten itibaren sona erer. Diploma iptali, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
gibi duyurulur.
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(4) Mezun olanlar hakkında soruşturma Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülür. Ancak bu hallerde, soruşturma, proje veya tez da-
nışmanlığı yapma niteliklerine sahip en az üç öğretim üye veya görevlisinden oluşan bir so-
ruşturma komisyonu tarafından yürütülür.

(5) Proje veya tezde intihal olduğunun tespit edilmesi halinde verilmişse diploma enstitü
yönetim kurulu kararıya iptal edilir.

Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar

MADDE 50 – (1) Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar bu Yönetmelik
hükümlerine göre Akademik Kurul tarafından belirlenecek esas ve usullerle yürütülür.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş

MADDE 51 – (1) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, aşa-
ğıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları halinde yüksek lisans programlarına geçebilir:

a) Standart kredi toplamı en az yirmibir (21), AKTS kredisi toplamı ise en az kırkdokuz
(49) olan en az yedi (7) dersin doktora için aranan başarı koşullarıyla tamamlanmış olması,

b) Başarısız derslerinin bulunmaması,
c) Sınamalı statüde olmamaları,
ç) Aynı daldaki tezli yüksek lisans programlarına geçmek isteyenlerin en geç öğrenim-

lerinin dördüncü yarıyılında, aynı daldaki tezsiz yüksek lisans programlarına geçmek isteyen-
lerin en geç beşinci yarıyılında olmaları,

d) Herhangi bir nedenle ilişik kesilme durumunda bulunmamaları.
(2) Bu şekilde yüksek lisans programlarına geçen öğrenciler, o yüksek lisans progra-

mına doğrudan başlamış öğrencilerle aynı hükümlere tâbidir ve doktora programında geçen
süreleri yüksek lisans programında geçmiş sayılır.

Yaz öğretimi

MADDE 52 – (1) 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
yaz öğretimine ilişkin ek 1 inci maddesi hükmü lisansüstü programlar için de uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 13/5/2003 tarihli ve 25107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktoraya kabul edilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıtlı olup kayıtlı olduğu programdan mezun olan öğrenciler bu Yönetmelikte aranan koşulları
yerine getirmeleri kaydıyla doktora programlarına kabul edilebilirler.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2013-2014 Akademik Yılından önce lisansüstü programlara
kayıt yaptırmış öğrenciler öğrenimlerine bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi ile yürüklükten
kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre devam ederler.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (OMÜTUAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde tarım, hay-

vancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini
koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez ça-
lışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliş-
tirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve
ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale
getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, mühen-

dislik fakültesi, tarım ve hayvancılık ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yapılan
tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri tek çatı altında birleştirmek.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 23 Şubat 2014 – Sayı : 28922



b) Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokul-
larının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pra-
tik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alan ve tesisleri ile anlaşmalı kamu ve özel
sektör işletmelerinde üretim planları yapmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçek-
leştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve
bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

ç) Her türlü bitkisel ve hayvansal üretim alanları, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda
üretimi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji,
tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel
ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test
ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kay-
naklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek.

e) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için
gen ve embriyo aktarımı yapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluştu-
rulmasına katkı sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri
ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konfe-
rans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, il-
gili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Projeli bilimsel araştırmalara ortak olmak veya desteklemek; araştırmacılara kaynak,
araştırma materyali, çalışma alanı ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetle-
rine mali destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-
lamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Çevre ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları, seminerler, konferanslar ve
benzeri faaliyetler düzenlemek.

ı) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-
cülük etmek ya da bu amaçla yapılan faaliyetlere olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak.

i) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda birim başına verimi ve toplam üre-
tim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yapılmasına destek sağla-
mak.

j) Araştırma sonuçlarını üretime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve da-
mızlık materyalini kamu ve özel kuruluşların hizmetine, döner sermaye kapsamında sunmak.

k) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak, bu alandaki faaliyetlere
destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 ‒ (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
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c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 ‒ (1) Müdür, Merkezin faaliyetleri ve amacı ile ilgili bir bilim dalında ça-
lışan öğretim üyeleri arasından 3 yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir.  Rektör gerekli
gördüğü hallerde Müdürü değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 ‒ (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ziraat fa-
kültesi ve veteriner fakültesi öğretim üyeleri arasından, Merkezin faaliyetlerine uygun çalış-
malar yapan, tam zamanlı çalışan birer öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının
da görev süreleri sona erer. 

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdüre vekâlet etmek.
b) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu 

MADDE 11 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile merkezin faaliyetleri
ve amacı ile ilgili bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından 3 yıllığına Rektör ta-
rafından görevlendirilen ziraat fakültesinden 2 üye, veteriner fakültesinden 2 üye, mühendislik
fakültesinden 1 üye ile ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarından 1 üye olmak üzere top-
lam dokuz üyeden oluşur. 

(2) Görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevden ayrılma
veya mazeretsiz olarak kesintisiz 3 toplantıya katılmama hallerinde üyelik kendiliğinden sona
erer. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir defa olağan olarak toplanır. İh-
tiyaç halinde Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğun-
lukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

(4) Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra yürürlüğe girer.
Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 12 ‒ (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar hazırlamak.
b) Uzman alt komisyonlar ve kısa veya uzun süreli çalışma grupları oluşturmak. 
c) Üniversite içinden veya dışından konuyla ilgili uzman görüşleri istemek.
ç) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını sonuçlan-

dırmak.
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d) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak.
e) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek.
f) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan pro-

jelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim
ve öğretim ile ilgili diğer birimlere destek vermek için tedbirler almak.

g) Müdüre Merkez işlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak.
ğ) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanması konularında planlar hazır-

lamak.
h) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personeli ile bu unvanlar altında çalıştırılacak

sözleşmeli personelin planlamasını yapmak ve ihtiyaçları belirlemek.
ı) Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık yapmak ve/veya yaptırmak.
i) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.
j) Yönetim Kurulunun oluşturulmasından sonraki 2 ay içerisinde ilk yılın plan ve büt-

çesini hazırlamak.
Danışma kurulu

MADDE 13 ‒ (1) Danışma Kurulu; Rektör, ilgili Rektör yardımcısı, Müdür, müdür
yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesi Dekanı, Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı, ilgili yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile gerekli
görülmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılara ilgili Rek-
tör yardımcısı başkanlık yapar. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yap-
mak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 ‒ (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Uygulama yerleri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 15 ‒ (1) Uygulama yerleri; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Merkezin
kullanımına tahsis edilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmaya elverişli nitelikte alt yapıya
sahip mevcut çiftlik ve diğer alanlar ile anlaşmalı kamu ve özel sektöre ait işletmelerdir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 ‒ (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve organlarının
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve organlarının görev-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Akademik ve bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışı projelerde ihtiyaç du-

yulan yazılım ve otomasyonlarla ilgili danışmanlık yapmak, bu konuda akademisyenler ile iş-
birliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Bilişim alanında faaliyet gösterecek öğrencilerin Merkez bünyesinde görevlendiri-
lerek mesleki bilgi, tecrübe ve kariyer alanlarında desteklemek ve Üniversitedeki bilişim tek-
nolojileri ve yazılım kalitesi/yazılım süreç yönetimi çalışmalarına öncülük etmek, uygulama
yapacak öğretim elemanlarını merkezin faaliyet alanına giren konularda desteklemek, eğitimler
vermek.

c) Bilişim alanındaki projelerde ülke ve dünya ölçeğinde, akademik ve bilimsel uygu-
lamalara yönelik çözümlere öncelik vermek.

ç) Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinde akademik ve bilimsel çalışmalar yapa-
rak, bu konuda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

d) Yapılacak akademik ve bilimsel çalışmalar ile Üniversitenin bilişim konusunda ön
plana çıkmasını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlara
bilişim alanında danışmanlık hizmeti vererek, gerek bölgenin gerekse ülkenin kalkınmasına
yardımcı olmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet-

lerde bulunur:
a) Üniversite içindeki ve dışındaki akademik ve bilimsel projelerde ihtiyaç duyulan ya-

zılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordi-
nasyonu sağlamak.
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b) Bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların bilişim teknolojileri ve yazılım
alanında ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerektiğinde bil-
gisayar uygulamalarını gerçekleştirmek ve özendirmek.

ç) Bilgisayarla ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

d) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına
yönelik koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

e) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması
için gerekli önlemleri almak.

f) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi
için gerekli önlemleri almak.

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eği-
tim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere
imkân sağlamak.

ğ) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar,
kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla
ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenlemek suretiyle veya diğer yön-
temler ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek.

ı) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak
ve bilgi alışverişinde bulunmak.

i) Merkezin araştırma için gerekli imkânlarını arttırma ve çağdaşlaştırma konularında
çalışmalar yapmak.

j) Diğer üniversitelerle işbirliği çerçevesinde, araştırma fonları ile yürütülen projelere
eğitim ve teknik destek sağlamak.

k) Merkezin işlevsel alanlarında güvenlik ve etik kurallarını uygulamak.
l) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rek-
töre sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona
erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağ-

lamak.
b) Merkezi temsil etmek.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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e) Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.
f) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
g) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
ğ) 2547 sayılı Kanun, yönetmelikler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen diğer gö-

revleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanı ile bilgisayar teknolojileri konusunda deneyimli, Üniversitenin tam zamanlı öğretim ele-
manları arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az üç, en
fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir.
Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.
b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen des-

tekleme şeklini karara bağlamak.
c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent

haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.
ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek

isteklerini imkânlar dâhilinde karşılamak amacıyla kararlar almak.
d) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.
e) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda istişarî nitelikte görüş, değerlendirmeler ve önerilerde bu-
lunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma
planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel
kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.
Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları
üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Çalışma birimleri ve görevleri
MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere

çalışma birimleri oluşturulur.
(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanıyla ilgili kısmen deneyimi olan Üni-

versitede tam gün statülü öğretim elemanı olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür.
Birim sorumluları, Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sü-
renin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim
sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen

veya kısmen Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2006/489 
Karar No : 2013/968 
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Apostolov oğlu 

13/01/1953 doğumlu, JK. Trakya B/189 Bulgaristan adresinde ikamet eden GEORGİ 
APOSTOLOV MADIN hakkında yapılan yargılama sonunda; 

5237 Sayılı TCK.nun 179/3 maddesi delaleti ile TCK.nun 179/2 maddesi gereğince 
takdiren 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın geçmişi, fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri 
hafifletici sebep kabul edildiğinden verilen cezanın TCK.nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında 
indirilerek 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında başkaca 
artırım ve eksiltmeye takdiren yer olmadığına, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-a maddesi uyarınca 
sanığın ekonomik durumu, sabıkasız kişiliği göz önünde bulundurularak günlüğü TCK.nun 52/2 
maddesi gereği taktiren 20,00 TL'den paraya çevrilerek neticeten 500,00 TL ADLİ PARA 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5728 sy yasanın 562. Md.si ile değişik 5271 S. Y. 
CMK’un 231 Md. sinin 5 ve 14. fıkraları göz önüne alınarak 5271 S. Y. CMKun 231/6 
fıkrasındaki şartların oluştuğu anlaşılmakla sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geriye 
bırakılmasına, 5271 S. Y. CMK.un 231 Md.sinin 8.fıkrası uyarınca sanığın hakkında 5 yıllık 
denetim süresine tabi tutulmasına, 5271 S. Y. CMK un 231 Md.sinin 8. fıkrasının son cümle 
uyarınca sanığa denetim süresi içerisinde herhangi bir hükümlülük belirlenmesine taktiren yer 
olmadığına, 5271 S. Y. CMK.un 231 mdsinin 10 fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde 
kasti bir suç işlemediğinde açıklanmasının geri bırakılarak hükmün ortadan kaldırılarak davanın 
düşürüleceğinin sanığa ihtarına (ihtar yapılamadı) 5271 S. Y. CMK.un 231 Md.sinin 11 fıkrası 
uyarınca 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasti cürüm işlediğinden açıklanması ertelenen hükmün 
açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar yapılamadı) Mahkememizce suçüstü ödeneğinden yapıldığı 
anlaşılan 420,90 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına, dair verilen 
hüküm sanığa tebliğ için; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masraflarının sanıktan alınmasına, 
4 - Kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, karar verilmiş olup; ilan 

olunur. 616 
 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 23 Şubat 2014 – Sayı : 28922 

 

Hatay 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2006/32 
Karar No. : 2013/643 
Sanık : M.ALİ HOUIOUI, Hüssem ve Soubher oğlu, 01/08/1963 doğumlu El 

Zubdiye semti, Abbetül Camii karşısı Halep/Suriye adresinde oturur 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Antakya 
Suç Tarihi : 25/11/2005  
Karar Tarihi : 18/04/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l,TCK.62,52/2,50/l,54 
Verilen ceza : 80,00 TL. ve 6.000,00 TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 902 

————— 
Esas No : 2009/368 
Karar No : 2011/349 
Sanık : SOBHI KASHASH, M.Ali ve Amna oğlu, 1968 doğumlu, Selahattin 

Mah. Selahattin semti Cime bila Cad. Ammar Kudu Apt Halep/Suriye 
adresinde oturur 

Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 15/04/2009 
Karar Tarihi : 11/05/2011 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/5,TCK.62,52/2,51/l,54 
Verilen ceza : 5 ay hapis (Erteleme) ve 80,00 TL. Adli para cezası, eşyanın 

müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 903 

————— 
Esas No: : 2011/126 
Karar No : 2013/85 
Sanık : HUSSIEN ALHAJJAJ, Mohamad Nourı ve Amına oğlu, 1968 

doğumlu Haydariye Mah. Halep/Suriye adresinde oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 3/12/2010 
Karar Tarihi : 22/1/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/5,TCK.62,52/2,54, CMK.231/8 
Verilen ceza : 5 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası, Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması, eşyanın müsaderesi 
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Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 904 

————— 
Esas No: : 2011/186 
Karar No : 2013/83 
Sanık : FERAS BAKAYA, Mohamed Adel ve Fatema oğlu, 09/05/1978 

doğumlu Büyük Camii Cad. Mağrir Mısrı Edlip/Suriye adresinde 
oturur 

Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 1/1/2011 
Karar Tarihi : 22/1/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/1,TCK.62,52/2,51/1-7,54 
Verilen ceza : 10 ay hapis (Erteleme) ve 80,00 TL. Adli para cezası, eşyanın 

müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 905 

————— 
Esas No: : 2011/654 
Karar No : 2013/1278 
Sanık : 1 - MOHAMMAD MERSEL, Ahmad ve Fatıma oğlu, 05/08/1981 

doğumlu Burç İslam köyü Lazkiye/Suriye adresinde oturur. 
  2 - NABILKARA BAJAK, Safar ve Vıdat oğlu, 04/04/1968 Doğumlu 

Ali el Cemmal mahallesi Lazkiye/Suriye adresinde oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 20/07/2011 
Karar Tarihi : 21/11/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l,TCK.62,52/2,50/l,54 (İki sanık hakkında) 
Verilen ceza : 80,00'er TL. ve 6.000,00'er TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 906 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/262 
KARAR NO : 2010/589 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Sırbistan uyruklu 

Zdravko ve Dragica'dn olma, 11.06.1979 Trstenık-Sırbistan doğumlu, Sırbistan nüfusunda kayıtlı 
olup halen Grabovac Br. 16, 37240 Trstenık - Sırbistan adresinde oturur, VLADICA 
JOVANOVIC hakkında sanığın 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediğine ilişkin 5607 sayılı 
yasanın 3/1-1. cümle, 13/1 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; 
unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın BERAATINE, yasal olanak bulunmadığından 
nakilde kullanılan KV 100661 / 3325 KV plakalı tır çekicisi ve dorsesinin müsaderesine yer 
olmadığına, kaçak olduğu iddiasıyla el konulan miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı 190 litre 
akaryakıtın karar kesinleştiğinde Gümrük Yönetmeliğine ekli Bakanlar Kurulunun 2009/15481 
karar ve 29/9/2009 tarihli kararının 96/son maddesi gereğince özel tüketim vergisinin yüzde 50 
fazlası verginin tek ve maktu vergi olarak tahsilini müteakip sanığa iadesinin teminine dair verilen 
hüküm sanık VLADICA JOVANOVIC'e tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına ve ilanın mahkeme ilan tahtasında ilan edilmesine 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 890 
—— •—— 

İstanbul 35. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/589 
Karar No : 2013/279 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/09/2013 

tarihli ilamı ile TCK.nun 141/1. maddesi gereğince 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan 
ve Dilber oğlu Sivas Yıldızeli, Menteşe Mah. nüfusuna kayıtlı LEVENT TOPBAŞ tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı ilgiliye tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 742 

—— •• —— 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/857 
Karar No : 2013/444 
Karar Tarihi : 02.10.2013 
Suç Tarihi : 30.05.2008 
Suç : Emre İtaatsizlikte Israr 
Sevk Maddesi : As.C.K.nun 87/1-emri hiç yapmayanlar maddesi 
Sanık Kimliği : Rıza BAKIMAN, (T.C.No.26338635950) Ekrem ve Ayşe oğlu, 1985 

doğumlu, Elazığ Karakocan Yenikaya Köyü nüfusuna kayıtlı. 
Terhisinde; Şehit Cengiz Topel Cad.No.33 Aşağı Bostancı Güzelyurt 
Kıbrıs'ta oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ: Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Rıza BAKIMAN hakkında 
mahkememizce As.C.K.nun 87/1-1 .cümlesi maddesi uyarınca sanığın NETİCETEN BİR AY 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK.nın 62, 50/1-a, 52/2 ve 51 Maddeleri 
gereğince beher gün karşılığı 20.00 TL. hesabıyla paraya çevrilerek NETİCETEN (500) TL. BEŞ 
YÜZ TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI, sanığın yokluğunda 
verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile 
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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. 684/1 

————— 
Esas No : 2013/557 
Karar No : 2013/405 
Karar Tarihi : 22.08.2013 
Suç Tarihi : 19.04.2010-17.12.2010 
Suç : İzin Tecavüzü 
Sevk Maddesi : As.C.K.nun 66/1-b ve 63 maddesi 
Sanık Kimliği : Yunus DİNÇEL, (T.C.No.54691708820) Ali ve Selma oğlu, 15.02.1990 

doğumlu, Osmaniye Merkez Gebeli Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 
Terhisinde; Gebeli Mah.3559 Sk.No.1 Osmaniye'de oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ: 
İzin Tecavüzü suçundan sanık Yunus DİNÇEL hakkında 19.04.2010-17.12.2010 tarihinde 

işlediği suçtan mahkememizce As.C.K.nun 66/1-b ve T.C.K.nın 62 maddeleri uyarınca takdiren 
beş ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231. ve 231/8 maddeleri uyarınca yukarıda 
tayin edilen hükmün HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın 
yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 
Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de 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. 684/2 

————— 
Esas No : 2013/321 
Karar No : 2013/143 
Karar Tarihi : 13.05.2013 
Suç Tarihi : 10.05.2012 
Suç : Askeri Eşyayı Kasten Tahrip 
Sevk Maddesi : As.C.K.nun 130/1 -3 maddesi 
Sanık Kimliği : Yahya YILDIZ, (T.C.No.27715538536) Mehmet ve Emine oğlu, 

12.08.1990 doğumlu, Diyarbakır Dicle Alkan Köyü nüfusuna kayıtlı. 
Terhisinde; Çarşı Mah. Kutlu Sk.No.40/2 Merkez Elazığ'da oturur. 

HÜKÜM ÖZETİ: 
Askeri Eşyayı Kasten Tahrip suçundan sanık Yahya YILDIZ hakkında 10.05.2012 

tarihinde işlediği suçtan mahkememizce As.C.K.nun 130/1 ve 130/3 TCK.nın 62, maddesi 
uyarınca takdiren bir ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231 ve 231/8 maddeleri 
uyarınca yukarıda tayin edilen hükmün, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa 
tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip maddeleri gereğince 
hükmün Resmi Gazete’de 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. 

 684/3 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BAKIM ONARIM VE TEKNİK TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Bakım, Onarım ve Teknik Temizlik Hizmet Alım işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2014/19305 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 

Milas / MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 252 532 36 00-252 532 30 01 
c) Elektronik Posta Adresi : keas@keas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi : www.keas.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. Ş. Genel 

Müdürlüğü' ne ait Kemerköy Termik Santralı'nda, 
özel teknik şartnamesinde tanımları yapılmış olan, 
bakım, onarım, teknik temizlik, gözlemcilik, 
sistem kontrolü v.b. işlerin 345 kişi ile 6 ay (180 
takvim günü) süre ile yapılmasını içeren hizmet 
alımı işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 

c) Süresi : İşin süresi 6 ay (180 takvim günü)' dür. İşe 
başlama tarihi 24/04/2014'tür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 
b) Tarihi ve saati : 12.03.2014 - 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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 kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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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, 

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

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin % 10’dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunularak sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve 
onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç 
defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler 
üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler, 
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4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 
İhaleye katılacak olan istekliler kendileri adlarına düzenlenmiş benzer işler kapsamında 

olan "Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 9001:2008)" ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 
tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Elektrik Üretim Tesislerinde ve/veya Benzeri Sanayi Tesislerinde personel 

çalıştırmaya dayalı olarak gerçekleştirilmiş bakım onarım ve/veya bakım onarım ve teknik 
temizlik hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR (Türk Lirası) karşılığı 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Servisi Ören Milas / 
MUĞLA adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120 TR (Türk Lirası) doküman bedelini 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıfbank Milas Şubesi 
nezdinde bulunan TR190001500158007267898036 nolu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta 
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 
ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 
yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 
göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi Ören Milas/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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 ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında 
Yönetmelik esaslarınca yapılacaktır. 1439/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 (ÇOMÜ) 

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 
Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Profesörlerin Rektörlüğe başvurmaları 
gerekmektedir. 

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul 
edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
1. 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 
onaylanmış olması, 

3. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 
dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın 
listeleri ( Profesör kadroları için yedi nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların 
hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru 
dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek 
şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları 
belgelendirmelidirler. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 
6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Prof. Doç. Der. Açıklama 

İşletme Muhasebe Finansman 1 -   Muhasebe tarihi alanında çalışmış olmak 

 1453/1-1 
—— •• —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Extrem Enerji Petrol 

Arama Üretim ve Eğitim Servisleri A.Ş.’nin Manisa ili sınırı dahilinde müştereken sahip 
bulundukları AR/PTK-EXT/3846 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 
14.10.2012 tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Petrol Kanununun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı 
şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar 
varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin 
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp 
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 1454/1-1 
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Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 25. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 
Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de 
belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık 
ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 
alınacaktır.  

Başvuru Şartları:  
* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 1 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için 
askerlik durum belgesi, Doktora, Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil 
(İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD 
içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında 
Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir. 

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 
adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent 
kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi 
gereğince, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihi 
Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 
Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 
Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 
başvuru tarihi 10 Mart 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 
başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 
 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

ADI 
BÖLÜM 

ADI 
KADRO 
ÜNVANI 

KADRO 
ADEDİ UZMANLIK ALANI 

Mimarlık 
Fakültesi 

İç Mimarlık 
ve Çevre 
Tasarımı 
Bölümü 

Doç.Dr. 1 

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini 
Mimarlık alanında tamamlamış; Doktora 
derecesini Enerji Teknolojileri alanında 
almış olmak. Güneş Enerjisi Bina 
Teknolojileri, Enerji Verimliliği, Yapı 
Fiziği ve İç Mekan İklimi alanlarında 
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.  

Meslek 
Yüksekokulu 

Ulaştırma 
Hizmetleri 
Bölümü, 
Deniz ve 
Liman 

İşletmeciliği 
Programı 

Yrd.Doç.Dr
. 

1 

Lisans derecesini İşletme, Yüksek Lisans 
derecesini Toplam Kalite Yönetimi 
alanlarında almış; Doktora derecesini 
İngilizce İşletme alanında tamamlamış 
olmak. Lojistik Merkezler, Sürdürülebilir 
Tedarik Zincirleri, Yeşil Lojistik ve Sosyal 
Sorumluluk konularında araştırma ve 
yayınlar yapmış olmak. 

 1418/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER

— İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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