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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        24 Haziran 2014
       69471265-305-5062

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Haziran 2014 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve
Portekiz’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              24 Haziran 2014
     68244839-140.03-164-341

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5062 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 2014 tarihinden itibaren Belçika, Fransa ve

Portekiz’e gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Haziran 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29041



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        24 Haziran 2014
       69471265-305-5072

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere; 25 Haziran 2014 tarihinde Ekvator Ginesi
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              24 Haziran 2014
     68244839-140.03-165-342

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5072 sayılı yazınız.
Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere, 25 Haziran 2014 tarihinde Ekvator Ginesi

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in
dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÖRTÜALTI KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması, izlen-

mesi ve raporlanması suretiyle örtüaltı üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve planlı üretim
politikalarının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, örtüaltı bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması

amacıyla, Örtüaltı Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kayıt
işlemlerinin, izlenmesi ve raporlanmasında görev alacak birimlerin belirlenmesini, görevlerin
tanımlanmasını, örtüaltı tarımsal faaliyetle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapıl-
ması ve düzenlenmesini, örtüaltı bitkisel üretime yönelik uygulanacak destekleme programla-
rında Örtüaltı Kayıt Sisteminin genel kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve

3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alçak plastik tünel: Bir üretim dönemi için inşa edilen, altında yapılan bitkisel üre-

timde erkencilik amaçlanan, dış ortam şartları, içerisinde yetiştirilen bitki için uygun hale gel-
diğinde kaldırılan, bitkileri düşük sıcaklık, rüzgâr, yağmur, dolu, kuş ve haşerelerden korumak
amacıyla bitki sıraları üzerine yarım daire kesitli yerleştirilmiş iskeletlerin üzerinin yumuşak
plastik örtülerle örtülmesi sonucu elde edilen örtüaltı ünitelerini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Çiftçi belgesi: Çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, ka-

nunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belgeyi,
ç) Destekleme uygulamaları birim sorumlusu: Bakanlık merkez teşkilatında ÖKS’ye

bağlı destekleme uygulamalarına yönelik iş ve işlemleri takip etmekle görevli personeli,
d) e-devlet kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumunu

ve vatandaşın devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini
sağlayan internet sitesini,

e) Ek ünite: Örtüaltı işletmesinde, birbirinden bağımsız veya birbirine bağlı olarak; ör-
tüaltı ünitesi içerisinde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan iklimlen-
dirme, bitki besleme, bitki koruma, geri dönüşüm ve atık depolama birimleri ile örtüaltı ünitesi
içerisinde yetiştirilen ürünlerin işlemesi, paketlenmesi, depolanması ve soğukta muhafazası
amacı ile kurulan birimler ile idari birimlerden oluşan ve aynı gerçek veya tüzel kişinin tasar-
rufunda bulunan yapıları,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
g) İl tahkim komisyonu: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il tahkim komisyonlarını,
ğ) İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan ilçe tah-

kim komisyonlarını,
h) İzleyici: ÖKS’ye kayıt ve güncelleme yapma yetkisi bulunmayan, ilgisi gereği, sı-

nırları Bakanlık tarafından belirlenen ölçülerde ÖKS’de kayıtlı bilgi ve raporları görebilen kul-
lanıcıyı,

ı) Keşif raporu: Ek-7’de yer alan belgeyi,
i) Kira Sözleşmesi: Ek-5’te yer alan belgeyi,
j) Köy Tüzel Kişiliği Arazi Kira Sözleşmesi: Ek-5/A’da yer alan belgeyi,
k) KPS: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağ-

lanan Kimlik Paylaşım Sistemini,
l) Kullanıcı adı ve şifre: Sisteme giriş yapacak kullanıcılara verilecek ad ve parolayı,
m) Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesi: Ek-5/B’de

yer alan belgeyi,
n) Muvafakatname: Ek-6’da yer alan belgeyi,
o) ÖKS il sistem sorumlusu: ÖKS’nin il düzeyinde sorumluluğunu üstlenen ve il mü-

dürlüğü tarafından görevlendirilen personeli,
ö) ÖKS sistem yöneticisi: Bakanlık merkez teşkilatında görevli ÖKS’ye ilişkin tüm iş

ve işlemleri takip eden personeli,
p) ÖKS veri giriş görevlisi: Örtüaltı tarımsal faaliyette bulunan ve ÖKS’ye kayıt olmak

ve/veya güncelleme işlemi yapmak üzere, müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin başvuru
belgelerini kontrol eden, teslim alan, bu bilgileri sisteme kaydeden il/ilçe müdürlüklerince gö-
revlendirilen personeli,

r) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Örtüaltı tarımsal faaliyet yapan gerçek ve tüzel kişi-
lerin, özlük ve örtüaltı tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerinin merkezi bir veri tabanında
kayıt altına alındığı, güncellenebildiği, kontrol edilebildiği, raporlanabildiği, izlenebildiği, Ba-
kanlık ve diğer kurumların sistemleri ile bilgi alışverişinin sağlanabildiği, örtüaltı üretime yö-
nelik tarımsal desteklemelerin uygulanabildiği, çeşitli ve değişik sorgulamaların yapılabildiği
tarımsal veri tabanını,
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s) Örtü altı kayıt sistemi belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, Örtüaltı üreticilerin Ör-
tüaltı Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

ş) Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1): İlk defa ÖKS’ye kayıt olmak
amacı ile veya daha önceden kayıtlı olup da, özlük bilgileri, örtüaltı işletmesinin bulunduğu
arazi bilgileri ve/veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durum-
larda başvuru sahibi üreticiler tarafından beyan edilen formu,

t) Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (Ek-2): Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı
olan üreticilerin sadece örtüaltı ünitesine ait üretim bilgilerinin güncellenmesi amacı ile beyan
ettikleri ve ÖKS sistemi tarafından üretilen formu,

u) Örtüaltı işletmesi: İçerisinde bitkisel üretime yönelik örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan
veya yapılmaya müsait, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda bulunan örtüaltı üniteleri
ile bulunması halinde; ek ünitelerden oluşan ekonomik birimlerin tümünü,

ü) Örtüaltı tarımsal faaliyet: Örtüaltı ünitesi içerisinde yapılan bitkisel yetiştiricilik şek-
lini,

v) Örtüaltı ünitesi: İçerisinde bitkisel üretim yapılan, bağımsız olarak tek çatı altında
bulunan ve üzeri uygun bir örtü malzemesi ile kaplanmış; içerisinde bitkinin gereksinim duy-
duğu çevre koşullarının yapay yollarla kısmen ya da tamamen oluşturulup denetim altında tu-
tulduğu sera veya plastik tünel şeklinde olabilen, aynı gerçek veya tüzel kişinin tasarrufunda
bulunan tarımsal yapıyı,

y) Örtüaltı üreticisi: Tasarrufunda bulunan örtüaltı işletmesinde her türlü bitkisel üretim
yapan gerçek ve tüzel kişileri,

z) Sera: İklime bağlı çevre koşullarının kısmen ya da tamamen denetlenerek, içerisinde
kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştiril-
mesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları
yaratmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme ile
kaplı, içinde hareket edilebilen yüksek sistemli örtüaltı ünitelerini,

aa) Taahhütname-1: Ek-3’te yer alan belgeyi,
bb) Taahhütname-2: Ek-4’te yer alan belgeyi,
cc) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Tapu Kadastro

Bilgi Sistemini,
çç) Üretici kayıt defteri: 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi
Hakkında Yönetmelikte tanımlanan defteri,

dd) Üretim dönemi: Ürünün örtüaltı ünitesine ekiminden ve/veya dikiminden, hasadı
bitene kadar geçen süreyi,

ee) VEDOP: Vergi Daireleri Otomasyon Projesini,
ff) Vejetasyon süresi: Her bir bitki türü için farklı olan ve bitkilerin normal gelişmelerini

tamamlamaları için geçen zamanı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama

Elektronik ortamda başvuru
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından

ÖKS kayıtlarının yapılması ve/veya güncellenmesi amacıyla çiftçilere elektronik ortamda baş-
vuru yapma yetkisi verilebilir.

İlk defa ÖKS’ye kaydolacak örtüaltı üreticilerinden istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 6 – (1) ÖKS’ye kaydolmak için il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan

gerçek veya tüzel kişi üreticilerden, Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1) ve Ta-
ahhütname-1 (Ek-3) istenir.
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(2) Üreticilerden, Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formlarında ve/veya sistemdeki
ilgili alanlarda, kendilerine ve varsa arazisini ve/veya örtüaltı işletmesi kullandığı kişilere ait
kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir.

a) Gerçek kişiler tarafından beyan edilen kimlik bilgileri sistem üzerinden KPS bilgileri
ile eşleştirilir. Beyan edilen kimlik bilgileri ile KPS bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden
nüfus müdürlüğünden onaylı nüfus kayıt örneği ve KPS bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Nü-
fus müdürlüğünden alınan kayıt örneklerindeki bilgiler esas alınır.

b) Tüzel kişiler tarafından beyan edilen bilgiler VEDOP bilgileri ile eşleştirilir. Beyan
edilen bilgiler ile VEDOP bilgileri eşleşmeyen başvuru sahibinden, VEDOP bilgilerinin dü-
zelttirilmesi istenir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların başvuru sırasında imza sirküleri ve
yetki belgesi istenir.

(3) ÖKS’ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan örtüaltı üreticilerinden, kadastro geç-
miş birimlerdeki arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir.

a) Başvuruların Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üze-
rinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanlara tapu bilgilerinin beyanları istenir.

b) Tapu kaydı beyanları ile TAKBİS kayıtları eşleşmeyen arazilerde TAKBİS kayıtları
esas alınır.

c) Tescil işlemleri tamamlanmış birimlerde TAKBİS sisteminden erişilemeyen tapu ka-
yıtları dikkate alınmaz. Bu tapuların TAKBİS’e kayıt edilmesi esastır.

(4) ÖKS’ye kayıt olacak veya ÖKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden çiftçi belgesi
istenir. Bakanlıkça yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir.

(5) ÖKS’ye kayıt olacak veya ÖKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden üretici kayıt
defteri beyanı istenir.

(6) Örtüaltı işletmesinin kurulu olduğu arazinin mülkiyeti ve kullanımını gösterir bel-
gelerden;

a) Başvuruda bulunulan arazilere ait tapu bilgilerinin doğrulanması TAKBİS üzerinden
yapılır.

b) Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerinden mülkiyeti kendisine ait ve hisse oranları belli
olan arazi üzerinde bulunan örtüaltı işletmesinin ÖKS’ye kaydı için, tapu kaydı esas alınır.

c) Ormandan tahsisli araziler hariç olmak üzere, başvuru sahibinden mülkiyeti kendisine
ait olmayan, hisse oranları belli olan araziler için tapu kayıtları beyanı ve bu arazi üzerinde ku-
rulu örtüaltı işletmesinin kullanımı için Ek-5’te yer alan hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi
istenir.

ç) Üzerinde örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan arazide başvuru sahibine ait hisse olması
ve hissedar olduğu parseller üzerinde bilfiil örtüaltı tarımsal faaliyette bulunması durumunda,
başvuru sahibinden söz konusu parseller ve üzerinde bulunan örtüaltı işletmesi için Ek-5’te
yer alan hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi istenir. Söz konusu işletme ile ilgili kira sözleş-
mesine sahip olunamaması halinde Ek-6’da yer alan muvafakatname, bunun da mümkün ol-
maması durumunda Ek-4’te yer alan Taahhütname-2 istenir.

d) Veraseten iştirak olup, hisse oranları belli olmayan araziler üzerinde hissedar olmayan
gerçek veya tüzel kişilerce örtüaltı tarımsal faaliyette bulunulması halinde, başvuru sahibi ile
hissedarlarla yapılmış Ek-5’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel
kişilerin bu arazi üzerinde hissesinin olması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış Ek-5’te yer
alan kira sözleşmesi istenir. Kira sözleşmesine sahip olunamaması durumunda Ek-6’da yer alan
muvafakatname, bunun da mümkün olmaması durumunda Ek-4’te yer alan Taahhütname-2 is-
tenir.

e) Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ve/veya devletin hüküm ve tasarrufu altında
olan arazilerin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından, bu araziler üzerinde örtüaltı tarımsal
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişinin bu yeri ve/veya üzerinde bulunan örtüaltı işletme-
sini defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi istenir.

f) Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerin kullanımına verilen orman arazileri üzerinde ku-
rulu örtüaltı işletmelerinin kaydı için tahsis belgesi istenir.
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g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (b) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak ve henüz
tapu kaydına işlenmemiş arazilerin kaydı ile, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylüle-
rinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yer-
lerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümle-
rine göre hak sahibi sayılan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, söz konusu arazilerin satış iş-
lemlerine ilişkin güncel taksit veya satış bilgisini gösterir milli emlak müdürlüğünden alınan
onaylı belge istenir.

ğ) Örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi köy tüzel kişiliğine ait olduğu durumda; kiracı
başvuru sahibi ile muhtar ve en az iki aza tarafından imzalanarak onaylanan Ek-5/A’da yer
alan kira sözleşmesi istenir. Örtüaltı işletmesi kanunla büyük şehir olan illerde mahalle statüsü
kazanan köy tüzel kişiliğine ait araziler üzerinde ise kiracı çiftçi ile ilgili belediye başkanlığı
arasında yapılan Ek-5/B’de yer alan kira sözleşmesi istenir.

h) Kadastro geçmeyen araziler ve üzerinde bulunan örtüaltı işletmeleri için köşe nok-
taları koordinat değerlerini içeren Ek-7’de yer alan keşif raporu istenir.

ı) Üzerinde örtüaltı tarımsal faaliyet yapılan; kadastro geçmiş ve tapu sicilinde tescili
bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı araziler için; kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki
gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçıla-
rını gösterir mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti
ile arazi ve üzerinde kurulu örtüaltı işletmesinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kul-
lanıldığını gösterir; Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (n) bendine göre
oluşturulacak keşif komisyonunca düzenlenmiş Ek-7’de yer alan keşif raporu istenir.

i) Kira sözleşmesi ile kullanım hakkı alınmış olan örtüaltı işletmelerinin ÖKS kayıtları
kira sözleşmesinin feshi veya sözleşmede belirtilen bitiş tarihine kadar devam eder.

j) Bu maddede, başvuru sahiplerinden istenilen kira sözleşmesi, muvafakatname ve ta-
ahhütname-2’nin muhtar ve aza huzurunda imzalanmış ve muhtar tarafından onaylanmış olması
gerekir.

Örtüaltı üreticilerinin ÖKS’ye başvuru usulü, kayıt ve kontrollerin yapılması
MADDE 7 – (1) Örtüaltı üreticileri, ÖKS’ye kayıt olabilmek için, bu Yönetmeliğin 6 ncı

maddesinde istenen bilgi ve belgelerle, örtüaltı işletmelerinin bulunduğu il veya ilçelerdeki,
il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunur. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi örtüaltı üreti-
cileri, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üze-
rinden Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı üzerinden de yapabi-
lirler.

(2) Örtüaltı üreticileri ÖKS kayıtlarını yaptırmak ve güncellemek üzere, şahsen veya
noterce düzenlenmiş vekâletnameyle vekilleri tarafından başvuru yaparlar. Vesayet altındaki
kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının
onaylı sureti istenir. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve dosya vesayet altındaki kişi
adına açılır.

(3) Toplamda 500 metrekare ve üzeri örtüaltı ünitesine sahip üreticiler ÖKS’ye kay-
dolmak için başvuruda bulunur.

(4) İl/ilçe müdürlükleri tarafından, Örtüaltı Üretici Kayıt Formu (Ek-1) başvuru sahibine
basılı olarak veya elektronik ortamda verilir. Başvuru sahibi Ek-1’de istenilen bilgileri eksiksiz
olarak doldurarak imzalar. Başvuruların internet ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması
durumunda sistemdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

(5) Başvuru sahibinden, farklı köy veya mahallelerdeki her bir örtüaltı işletmesi için
ayrı Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1) istenir. Alçak tünellerde yapılan örtüaltı
tarımsal faaliyetler, bunların aynı ya da bitişik parsellerde olmaları durumunda tek bir örtüaltı
ünitesi olarak kabul edilerek tümü için tek Ek-1 formu istenir.
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(6) Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formun-
da (Ek-1) yer alan bilgilerden; üretici özlük bilgileri, örtüaltı işletmesinin bulunduğu arazi bil-
gileri veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin değiştiği durumlarda deği-
şikliğe ilişkin belge ile birlikte yeniden Ek-1 formu ve Taahhütname-1 (Ek-3) beyanı istenir.
Başvuruların internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÖKS uygulaması ve/veya e-devlet ka-
pısı üzerinden yapılması durumunda sistemdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

(7) Örtüaltı ünitesi birden fazla ilçe sınırları içerisinde kalan örtüaltı üreticileri, ÖKS
kayıtlarını yaptırmak için, başvurularını Bakanlık il müdürlüklerine yaparlar.

(8) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen belgeler, veri giriş görevlisi tarafından
şeklen kontrol edilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmezse sisteme kayıt edilmek üzere teslim
alınır. Başvuru belgelerinde şeklen herhangi bir eksiklik tespit edildiği durumlarda, eksikliğin
giderilmesi için belgeler yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine iade edilir.

(9) İlk kez yapılan başvurularda ve daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da örtüaltı işlet-
mesinin bulunduğu arazi bilgileri ve/veya örtüaltı işletmesinin yapısal bilgilerinden en az birinin
değiştiği durumlarda, işletmeye ait beyan edilen bilgiler il/ilçe müdürlüklerince yerinde tespit
edilir.

(10) Kayıtları tamamlanan veya güncellenen başvuru sahiplerine kendi istekleri üzerine
örtüaltı kayıt sistemi belgesi verilir.

(11) Örtüaltı kayıt sistemi belgesi, belgeyi düzenleyen veri giriş görevlisi veya il/ilçe
müdürlüğü birim amiri tarafından imzalanarak mühürlenir.

ÖKS üretim kayıtlarının güncellenmesi
MADDE 8 – (1) Daha önceden ÖKS’ye kayıtlı olup da, 6 ncı maddede istenilen bilgi

ve belgeler ile Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formunda (Ek-1) yer alan bilgilerden; üretici
özlük bilgileri, örtüaltı ünitesinin bulunduğu arazi bilgileri veya örtüaltı ünitesinin yapısal bil-
gilerinin değişmediği durumlarda, gerçek veya tüzel kişi üreticiler; ÖKS’ye yalnızca üretim
bilgilerinin güncellemesini yapmak için başvuruda bulunur.

(2) Bu üreticilerden 6 ncı maddede yer alan belgeler ve Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici
Kayıt Formu (Ek-1) ayrıca istenmez.

(3) Üretim bilgilerinin güncellenmesi amacı ile il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulu-
nan üreticilere sistemden alınan Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu (Ek-2) basılı
olarak verilir. Başvuru sahibinden güncel ürün bilgilerinin beyanı istenir.

(4) Ürün bilgilerinin güncellenmesi amacı ile il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunan
üreticilerden Ek-3’de yer alan Taahhütname -1 istenir.

(5) Başvuruların internet ve/veya e-devlet kapısı üzerinden yapılması durumunda sis-
temdeki ilgili alanları doldurulması istenir.

İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri
MADDE 9 – (1) İl/ilçe müdürlüklerinin görevleri şunlardır;
a) Sorumlu oldukları il ve ilçe sınırları içerisindeki mevcut örtüaltı alanlarının, kayıt

işlemlerini ve denetim hizmetlerini yürütmek,
b) Örtüaltı üretim alanlarını yılda bir kereden az olmamak üzere denetlemek, sonucunu

raporlamak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale etmek, gerekli uyarıları yap-
mak,

c) ÖKS’ye kayıt olmak amacıyla il/ilçe müdürlüklerine ilk defa başvuruda bulunan ya
da daha önce ÖKS’ye kayıtlı olup yeni arazi ve örtüaltı ünitesi beyan eden örtüaltı üreticileri
ile daha önce tespiti yapıldığı halde, bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği
yeniden tespitine lüzum görülen örtüaltı üreticilerinin ÖKS’ye konu olan arazilerini ve örtüaltı
birimlerini yerinde tespit etmek,

ç) ÖKS’ye kayıtlı örtüaltı işletmelerinde örnekleme yöntemi ile üretim bilgilerine yö-
nelik tespit çalışmaları yapmak,

d) Bakanlıkça örtüaltı tarımsal üretime yönelik yürütülen destekleme uygulamaları çer-
çevesinde ilgili destekleme mevzuatları gereğince yerinde tespit çalışmaları yapmak,
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e) Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formunu (Ek-1), Taahhütname-1’i (Ek-3),
Taahhütname-2’yi (Ek-4), Kira Sözleşmesini (Ek-5), Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Söz-
leşmesini (Ek-5/A), Mahalle Statüsü Kazanan Köy Tüzel Kişiliği Arazileri Kira Sözleşmesini
(Ek-5/B), Muvafakatnameyi (Ek-6) ve Keşif Raporunu (Ek-7) matbu olarak bulundurmak,

f) Kayıt ve güncelleme süresince, başvuru sahipleri tarafından beyan edilen, Örtüaltı
Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Formu (Ek-1), Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Formu
(Ek-2) ve istenecek diğer bilgi-belgeleri, teslim alarak her örtüaltı üreticisi için açılacak dosyada
saklamakla görevlidir.

ÖKS sistem yöneticisinin görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) ÖKS Sistem Yöneticisinin görevleri şunlardır;
a) ÖKS’nin uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmaları yapmak,
b) Kullanıcıların lokasyonunu ve yetkilerini tanımlamak,
c) Ürünleri sisteme tanımlamak,
ç) Sistem üzerinden yapılacak desteklemeleri koordine etmek,
d) Raporlamaları düzenlemek,
e) Ülke genelinde, bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki işleri yürütmek üzere gö-

revlendirilen ÖKS kullanıcılarını sisteme tanımlamak ve yetkilendirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÖKS il sistem sorumlusunun görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) ÖKS İl Sistem Sorumlusunun görevleri şunlardır;
a) ÖKS’nin il genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) İl genelinde ÖKS kullanıcılarını tanımlamak ve yetkilendirmek,
c) ÖKS’ye bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin tüm icmal işlemlerini yürütmek,
ç) Yetkilendirildiği ilde, ilçeler bazında ürün, bu ürünlere ilişkin üretim dönemi içeri-

sindeki ekim/dikim tarih aralıkları ve vejetasyon süresi ile üretim bilgilerine yönelik tanımla-
maları yapmak,

d) İlgili şube müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÖKS veri giriş görevlisinin görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) ÖKS ilçe veri giriş görevlisinin görevleri şunlardır;
a) ÖKS’nin ilçe genelindeki uygulama ve gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) ÖKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin ilçe bazında icmal işlemlerini yü-

rütmek ve il sistem sorumlusu ile koordinasyonu sağlamak,
c) ÖKS’de örtüaltı işletme pasifleştirme işlemlerini yapmak,
ç) Teslim aldığı dosyadaki evrakın bilgilerini sisteme eksiksiz kaydetmek,
d) ÖKS ve bağlı destekleme uygulamalarına ilişkin başvuru evraklarının ilgili mevzuat

hükümlerine uygunluğunun şeklen kontrolünü yaparak eksiksiz kabul etmek,
e) Bakanlıkça yetki verilmesi halinde başvurularını internet üzerinden bizzat yapmak

isteyen örtüaltı üreticilerine kullanıcı adı ve şifre tanımlamak,
f) Teslim aldığı ve veri girişi yaptığı dosyanın ilgili bölümünü ismiyle imzalamak,
g) İl/İlçe müdürünce verilecek benzeri görevleri yapmak.
Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri
MADDE 13 – (1) Destekleme uygulamaları birim sorumlusunun görevleri şunlardır;
a) Destekleme uygulamalarında ÖKS ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
b) Destekleme uygulamalarında icmal işlemlerini takip etmek,
c) Birim Amirince verilecek benzeri görevleri yapmak.
Başvuru sahibi örtüaltı üreticilerinin sorumlulukları
MADDE 14 – (1) ÖKS’ye kayıt olacak örtüaltı üreticileri veya kanuni vekilleri, bu Yö-

netmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamının beyan ve/veya
teslim edilmesinden ve başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki ve/veya beyan ettikleri
bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.
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İl/ilçe tahkim komisyonlarının görevleri ve işleyişi
MADDE 15 – (1) Sekretarya hizmetleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülmek üze-

re, Çiftçi Kayıt Sitemi Yönetmeliğine göre oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonları, bu Yönet-
melik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar al-
maya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

ÖKS’ye kayıt edilmeyecek olan kişi ve araziler
MADDE 16 – (1) Örtüaltı Kayıt Sistemine dahil edilmeyecek kişi ve araziler şunlardır;
a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları sağlamayanlar,
b) Tapu tescil işlemleri tamamlanmış alanlarda keşif raporları ile yapılan başvurular,
c) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan, 22/11/2001 tarihli ve

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 708 inci, 715 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı
Orman Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B)
bendi ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, devletin hüküm
ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar üzerinde yapılan örtüaltı
tarımsal faaliyetler,

ç) Kiralama ve/veya tahsis yoluyla kullanım hakkı alınmayan mülkiyeti kamulaştırılan
araziler,

d) Kira sözleşmesi olmayan, sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan araziler,
e) Maliki ölmüş olmakla birlikte tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış

araziler,
Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt edilemez.
Yararlanma hakkı
MADDE 17 – (1) Başvuru sahibinin ve örtüaltı tarımsal faaliyet bilgilerinin ÖKS’ye

kayıtlı olması, ÖKS’ye bağlı olarak yapılabilecek uygulamaların diğer şartlarını yerine getir-
meksizin bu uygulamalardan yararlanma hakkı doğurmaz. ÖKS’ye yapılan örtüaltı işletme ka-
yıtları, esas olarak örtüaltı tarımsal faaliyetin belirlenmesine yöneliktir. Bu kayıtlar hiçbir şe-
kilde mülkiyet tespitinde esas alınmaz ve mülkiyet hakkı doğurmaz.

Entegrasyon
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Bakanlık bünyesindeki elektronik

ortamda bulunan mevcut verilerden yararlanılır. Bakanlıkça yürütülen uygulamalarla ilgili elde
edilen elektronik ortamdaki verilerin ÖKS’ye entegre edilmesi esastır.

Veri paylaşımı
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÖKS’ye kayıt olanlar, veri-

lerin kullanım ve paylaşım hakkının Bakanlıkta olduğunu kabul ederler. ÖKS’de yer alan ve-
riler, ilgili mevzuatları gereği kullanma ihtiyacı duyan kurum ve kuruluşlarla şartları Bakanlık
ve/veya il müdürlükleri tarafından yapılacak değerlendirme çerçevesinde paylaşılabilir.

Güvenlik
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütmek üzere ÖKS sistem

yöneticisi tarafından kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilenler, bunları hiçbir surette baş-
kaları ile paylaşamaz. ÖKS verileri paylaşılan kurum ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar. Bu hükme aykırı davrananlar doğacak
zararların tazmininden sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı

Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-
lek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yü-
rürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “dört” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve
dokuzuncu fıkrada yer alan “,mesleki psikolojik değerlendirme” ve dördüncü fıkrada yer alan
“mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mış, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş,
teselsül ettirilen mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komis-
yonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya
Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet
müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya
Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisinin talep
edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişiden
oluşur.”

“c) Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik
testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır.
Psikolojik test sonucu, tek başına eleme nedeni olmayıp tavsiye niteliğindedir.

ç) Mülakat sınavı iki aşamada yapılır. Birinci aşamada adayların psikolojik yeterliliği;
duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mes-
leğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan
adayların ikinci aşamada; anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini
ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür.
Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda be-
lirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100’dür. Adayın mülakat sına-
vından başarılı olabilmesi için birinci aşamayı geçmesi ve ikinci aşamadaki her kategoriden
70 puan ve üzerinde alması gerekir. Birinci aşamayı geçemeyen veya ikinci aşamadaki bir ka-
tegoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu, başarılı olan
adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR”, başarısız
adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı
verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yazılı sınav beş seçenekli test usulüyle yapılır. Sınav soruları Türkçe,

Türk Edebiyatı, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye ve Dünya Coğrafyası,
Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya Tarihi, Sosyoloji ve Güncel ve Kültürel Konular
bölümlerinden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2008 26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/6/2010 27620
2- 20/5/2011 27939
3- 3/4/2012 28253
4- 26/3/2013 28599
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Klinik
Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya

izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel
ürünlerin klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek
gerçek veya tüzel kişileri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aşağıdaki (aa), (bb) ve (cc) bentleri eklenmiştir.

“aa) İdarî sorumlu: Çok merkezli bir araştırmada, gerektiğinde araştırmanın yürütülmesi
sırasında araştırma ile ilgili idarî konularda bu merkezlerin sorumlu araştırmacıları ile etik ku-
rul, destekleyici veya destekleyicinin yasal temsilcisi ve gerekirse bunlar ile Kurum arasındaki
koordinasyondan sorumlu olan tercihen uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış kişiyi,

bb) Kanunî temsilci: Yürürlükte olan mevzuat uyarınca, potansiyel gönüllü adına, gö-
nüllünün klinik araştırmaya katılımı konusunda onay vermeye yetkili kılınan kişiyi,

cc) Koordinatör: Çok merkezli bir araştırmada bu merkezlerin sorumlu araştırmacıları
ile etik kurul, destekleyici veya destekleyicinin yasal temsilcisi ve gerekirse bunlar ile Kurum
arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu, uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış
hekim veya diş hekimini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“l) Gönüllülerin klinik araştırmadan doğabilecek zararlara karşı güvence altına alınması
amacıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen Faz IV klinik araştırmaları
ve gözlemsel ilaç çalışmaları dışındaki klinik araştırmalara katılacak gönüllüler için ilgili mev-
zuat gereğince sigorta yaptırılması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol bu yönde
değerlendirilir.

e) Çocuklarda yapılacak her türlü klinik araştırmada çocuk sağlığı ve hastalıkları uz-
manı bir hekimin araştırmanın çocuklar üzerinde yapılması hususunda müspet görüşü olmadan
etik kurul bu araştırmaya onay veremez. Bu çalışmalar için gerekli görülmesi halinde araştırma
konusu ile ilgili bilim dalından doktora veya uzmanlığını almış hekim ya da diş hekiminin gö-
rüşü alınır ve araştırmaya izin verilip verilemeyeceği bu görüş sonucunda değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve has-
tanelerin koordinatörlüğünde veya idarî sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen nitelikleri
haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları da dâhil edilebilir.”

“(e) Kurum tarafından düzenlenen izin belgesine,”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Genetik olarak modifiye edilmiş organizma taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler
veya gen tedavisi içeren ürünler kullanılarak yürütülecek araştırmalarda Kurum izni için be-
lirlenen süreye ilâve olarak otuz günlük bir süre eklenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Bu araştırmalar, kişisel verilerin gizliliğine riayet edilmek kaydıyla kamuya açık bir veri ta-
banına kaydedilir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sorumlu araştırmacı, bu işlemler için tercihen bir eczacıyı görevlendirebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde
yer alan “on dört yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sorumlu araştırmacı veya görevlendireceği bir araştırmacı, protokolde veya araş-
tırma broşüründe belirtilen ve hemen rapor edilmesi gerekli görülmeyenler hariç ciddi advers
olayların tamamını derhal destekleyiciye bildirir. Bu acil raporu, ayrıntılı yazılı bir rapor izler.
Acil raporda ve bunu izleyen diğer raporlarda çalışmaya iştirak eden gönüllüler için tek bir
kod numarası kullanılır.

(2) Güvenlik değerlendirmeleri için kritik olarak tanımlanmış advers olaylar veya la-
boratuvar bulguları, protokolde belirtilen süre ve şekilde destekleyiciye rapor edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Destekleyici, araştırma sırasında ortaya çıkan ölümle neticelenmiş

veya hayatı tehdit edici şüpheli beklenmeyen ciddi advers reaksiyonlar hakkında, söz konusu
bilgilerin kendisine ulaşmasından itibaren yedi günü geçmeyecek şekilde etik kurul ve Kurumu
bilgilendirir. Bu vakalar hakkındaki ek bilgileri içeren izleme raporlarını, kendisine ulaşma-
sından itibaren sekiz gün içerisinde etik kurula ve Kuruma iletir.

(2) Diğer şüpheli beklenmeyen ciddi advers reaksiyonların tamamı, etik kurula ve Ku-
ruma destekleyici tarafından, ilk bilginin edinilmesini takiben en geç on beş gün içerisinde bil-
dirilir.

(3) Destekleyici, ayrıca tüm araştırmacıları ve sorumlu araştırmacıyı bilgilendirir.
(4) Destekleyici, araştırma süresince görülen şüpheli ciddi advers reaksiyonların tama-

mının listesini, gönüllü güvenliği ile ilgili bilgileri de içerecek biçimde, yılda bir kez, Kurumca
yayımlanacak ilgili kılavuzlarda yer alan ara rapor formu ile birlikte etik kurula ve Kuruma
bildirir. Kurum gerekli gördüğü durumlarda veya kısa süreli araştırmalarda daha kısa sürede
de rapor isteyebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on
dört yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Denetçiler, lisans düzeyinde eğitim almış, iyi klinik uygulamaları konusunda yeterli
eğitim ve deneyime sahip tercihen tıp ve eczacılık alanlarında eğitimli kişiler arasından seçilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca onaylanan araştırma protokolünde belirtilen ve araştırmada kullanılan
her türlü araştırma ürününün, ürünlerin kullanılmasına mahsus cihaz ve malzemeler ile mua-
yene, tetkik, tahlil ve tedavilerin bedeli destekleyici tarafından karşılanır. Bu bedel, gönüllüye
veya Sosyal Güvenlik Kurumuna ödettirilmez. Ancak, kamu yararı bulunan ve Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından uygun görülen hâller saklıdır.”
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ve onuncu fık-
rasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrası ile onuncu fıkrasının (b) bendi ve on
birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Etik kurullar gönüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla
araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yön-
tem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik yönden değerlen-
dirme yapmak amacıyla, üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli
sağlık meslek mensubu olan, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eği-
tim almış en az yedi ve en çok on beş üyeden oluşturulur.”

“b) Farmakoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda tıpta uzmanlık eğitimi almış
kişi,”

“b) Farmakoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda tıpta uzmanlık eğitimi almış
kişi,”

“ç) Biyofarmasötik, farmakokinetik veya farmasötik teknoloji alanında doktora yapmış
eczacı,”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş
toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden düşer. Görev süresi dolan veya üyeliği
düşen üye yerine asgari olarak bulunması zorunlu üyeler dışındaki üyeler için tercihen aynı
niteliklere sahip bir üye seçilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Klinik araştırmalarla ilgili olarak etik kurullarca tereddüt edilen ve sadece Kuruma

yazılı olarak görüş almak üzere iletilen hususlarda bilimsel ve teknik yönden görüş bildirmek.
b) Gönüllüler ve araştırmanın taraflarınca klinik araştırmalarla ilgili tereddüt edilen ve

sadece Kuruma yazılı olarak görüş almak üzere iletilen hususlarda görüş bildirmek.
c) Klinik araştırmalar politikalarına esas olmak üzere Bakanlığa görüş bildirmek.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine

“iyi klinik uygulamaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve klinik araştırmaları” ibaresi ek-
lenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumunca onaylanan mevcut etik kurullarda yer alan sağlık meslek mensubu olan etik
kurul üyelerinin iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimi bu Yö-
netmeliğin yayımından itibaren en fazla dokuz ay içinde tamamlanır.

(2) Kurum tarafından düzenlenen izin belgesinin bu Yönetmeliğin yayımından itibaren
en fazla iki yıl içinde temin edilmiş olması gerekir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/4/2013 28617
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Uludağ Üniversitesinden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan li-
sansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan
edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci dü-
zeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırıl-
masına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde belirtilen anabilim/anasanat dalı başkanını,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat
dalı başkanlarından; anabilim veya anasanat dalının yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı
durumlardaysa bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

e) Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uy-
gulama yapan birimi,

f) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Bütünleştirilmiş Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak
yürütülen doktora/sanatta yeterlik programı,

ğ) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve
anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: Uludağ Üniversitesine bağlı her bir enstitü müdürünü,
i) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ku-

rulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
j) Enstitü: Uludağ Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerin her

birini,
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k) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğren-
cinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı/anasanat dalı
kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, Uludağ Üniversitesinde ya da baş-
ka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

l) Katkı Payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti,

m) Kredi Sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin
kredilendirilmesini,

n) Ortak Lisansüstü Eğitim Programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim
kurumlarıyla ortak yürütülen lisansüstü eğitim programını,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek
lisans mezunlarını,

ö) Öğrenim Ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğ-
rencilerden alınacak ücreti,

p) Öğretim Elemanı: Uludağ Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevli-
leri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

r) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)
Doktora/Sanatta Yeterlik eğitim-öğretimi,

s) Proje Danışmanı: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere ders
ve dönem projesinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ş) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
t) Rektörlük: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü,
u) Sanatta Yeterlik Danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine ders ve

tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,
ü) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders ve tez dönemlerinde danışmanıyla birlikte be-

lirlediği bilimsel bir konuyu araştırıp, inceleyip veya derleyip, sözlü olarak sunularak değer-
lendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmaları,

v) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
y) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek, tezini içerik olarak belli aralıklarla izleme görevini
üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim
üyesinden oluşan komiteyi,

z) Tez/Sanatta Yeterlilik Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemle-
rinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

aa) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

bb) Uzaktan Öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim prog-
ramlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları,
ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında
bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

cc) Uzmanlık Alan Dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tara-
fından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme
yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütü-
lebilmesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,
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çç) Üniversite Yönetim Kurulu: Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
dd) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,
ee) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tara-

fından, bir yıl olarak açılacak yabancı dil eğitim sınıfını,
ff) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim ku-
rulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

gg) Yaz Dönemi: Uludağ Üniversitesi Yaz Dönemi, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ge-
reğince, güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az 35 iş gününü kapsa-
yan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü kurulu tarafından önerilen ve Se-
nato tarafından onaylanan eğitim süresini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alı-

narak açılır ve yürütülür.
(2) İlgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı

ve Yükseköğretim Kurul kararıyla bir enstitü, anabilim/anasanat dalında o anabilim/anasanat
dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı da açabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu
kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından
farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü ana-
bilim/anasanat dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından
üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yüksek lisans programları ikinci örgün öğretim
olarak da açılabilir.

(5) İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas-
lar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla
tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci örgün öğretimde ve uzaktan öğretimde doktora
programı açılamaz.

(6) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi
ve yurtdışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu prog-
ramlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Yabancı dilde lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar
çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kara-
rıyla açılabilir.

(8) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Genel kontenjanlar, ilgili anabilim dalınca belirlenen özel kabul koşullarını da sağlayan
Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt dışı kontenjanları ise ilgili anabilim dalınca belirlenen
özel kabul koşullarını da sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve yurtdışında ikamet eden Türk
uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

Lisansüstü programlararası geçiş
MADDE 5 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş iznine anabi-

lim/anasanat dallarınca ayrılan kontenjan dâhilinde enstitü yönetim kurullarınca karar verilir.
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Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçmek için yabancı dil ve
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koşulunun yerine getirilmesi
gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte
verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konabilir. Geçiş için başvuruların
üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında
geçiş bir kez yapılır.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az 21 ulusal/60 AKTS
kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili anabilim
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına ge-
çerek tez aşamasından devam edebilir.

Lisansüstü programlara başvuruda genel esaslar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek li-

sans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ve yabancı dil puanı

aranıp aranmayacağı ve hangi düzeyde aranacağı Senato tarafından belirlenir.
(3) ALES puanı ve türü, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine

enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(4) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan-

ların başvurabileceklerine ilişkin alanların üst sınırı Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir;
ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine ka-
rar verebilir.

(5) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli
belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, açılması halinde
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üni-
versitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üni-
versite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilerek desteklenir.

(7) Lisansüstü eğitim programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından me-
zun olanların başvurabilecekleri ve başvuruda bulunacak öğrencilerin kabul koşulları, ilgili
anabilim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü kurulu kararıyla belirlenir ve Se-
natoca onaylanır.

(8) Uludağ Üniversitesinde açılan ortak lisansüstü eğitim programlarında, öğrenci kabul
koşullarında farklılık olması durumunda başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dallarının
önerisi alındıktan sonra enstitü kurulu kararıyla belirlenir.

(9) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek li-
sans notlarının yüzlük sisteme çevrilmesinde Senatoca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır.

(10) ALES’in en az 55 tam puan olması koşuluyla yüksek lisans eğitimine başlayan-
lardan; eğitimini azami süre içinde tamamlamak koşuluyla sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
Üniversitede doktora eğitimine başlayanlardan yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle
birlikte ilgili Enstitüye, lisansüstü eğitim yapmak istedikleri anabilim/anasanat dalını belirten
dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.
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Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
b) ALES’ten puan türünde en az 55 standart tam puan almış olmak. ALES 55 standart

puanı senatoca yükseltilebilir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az
55 ALES puanı sağlayarak bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü
programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES
koşulu aranmaz. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına baş-
vurularda ALES’e girme şartı aranmaz.

c) Adaylardan başvuru esnasında, ayrıca istenmesine karar verilen belgeler (Referans
mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar, vb.), her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

ç) Programlar bakımından hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan
anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanarak Senatonun onayı
ile kesinleşir. Aranan yabancı dil bilgisi düzeyi her başvuru dönemi başında senato tarafından
kararlaştırılır ve ilanda belirtilir. Senatoca aksi kararlaştırılmadığı sürece Merkezi Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Uludağ Üniversitesi tarafından yapılan yabancı
dil sınavından (UÜDS) en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
yönetim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğeri
puan almak zorunludur. Belirtilen bu 50 puanlık yabancı dil başvuru koşulunu sağlayamayanlar
için bu Yönetmeliğin 23. maddesi uygulanmasına Anabilim Dalları talepleri ve Enstitü Kuru-
lunun önerisiyle Senato tarafından karar verilebilir.

d) Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların öğrenim görecekleri ya-
bancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM yö-
netim kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer
puanı almak zorunludur.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:
a) Senato, ilgili başvuru döneminde kabul sıralamasının sadece ALES puanına göre ya-

pılmasına karar vermediği sürece sıralama %50 den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans
not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır.

b) Senatoca aksine karar verilmedikçe, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının
% 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan
alanlar arasında sıralama yapılır. Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak
istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda
sıralamaya esas alınacak adaylarda başarı notu; lisans not ortalamasının %25’i, yetenek ve mü-
lakat sınavlarında en az 70 puan almak koşuluyla % 50’si, mülakatın %25’i alınarak hesaplanan
puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

ç) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalı programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans
dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul
MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları şunlardır:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
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b) Senatoca karar verilmesi halinde belirlenen ALES puanına sahip olmak. ALES aran-
ması ve düzeyinin ne olacağı programı açan anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü
kurulunda karara bağlanır ve Senato tarafından kesinleştirilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dalları tezsiz yüksek li-
sans programları için ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

ç) Senatoca karar verilmesi halinde belirlenen yabancı dil düzeyine sahip olmak. Ya-
bancı dil puanı aranıp aranmayacağı ve aranması halinde hangi düzeyde aranacağı programı
açan anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senato tara-
fından belirlenir.

d) Adaylardan başvuru için istenmesi halinde sağlaması gereken belgeler (Referans
mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar, ve benzeri) her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:
a) Senato ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre kabul sıralaması yapılmasına

karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans not orta-
laması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır.

b) Aksine bir karar verilmedikçe, ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının
%20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan
alanlar arasında sıralama yapılır. Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak
istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) ALES puanı aranmamasına karar verilmesi halinde sıralamada lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50’si ve müla-
kat sonucunun % 50’si dikkate alınarak hesaplanan puana göre en az 65 puan alanlar kabul
edilir ve sıralama buna göre yapılır.

ç) Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayı-
sının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir. Adaylar mülakatta 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve ne-
den yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü
değerlendirme yapılır.

d) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dallarına başvurularda
sıralamaya esas alınacak adaylarda başarı notu; lisans not ortalamasının %25’i ve yetenek ve
mülakat sınavlarında en az 70 puan almak koşuluyla % 50’si, mülakatın %25’i alınarak hesap-
lanan puana göre en az 65 puan alanlar arasından sıralama yapılır.

e) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, istenmesi
halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması, mülakat notu yüksek
olanlar tercih edilir.

f) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Doktora programına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul
MADDE 9 – (1) Doktora programına başvuru koşulları şunlardır:
a) Aşağıda belirtilen diplomalardan birine sahip olmak:
1) Lisans (bütünleştirilmiş doktora için) veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip ol-

mak. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların Yük-
seköğretim Kurulundan denklik belgesi de almak.

2) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapan Tıp, Diş Hekimliği,
Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

3) Eczacılık ve Fen Fakültesi diplomasına sahip olanlardan Sağlık Bakanlığınca dü-
zenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi alanlar.
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b) Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalamasının 4 tam puan üzerinden en
az 3 puan veya eşdeğerine sahip olmak.

c) Başvurulan programın puan türünde yüksek lisans mezunlarının ALES’ten en az 55,
lisans mezunlarının en az 80 standart tam puan almış olmaları gerekir. Senato, ALES ve Yük-
seköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların puanlarını yükseltebilir. Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dalları için başvurularda, ALES puanı
aranmaz. Ancak, bunlar için Senato ALES puanı aranmasına ve düzeyine karar verebilir.

ç) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim ku-
rulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri
puan almak. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltil-
mesine Senato tarafından karar verilir.

d) Adaylardan başvuru için istenmesi halinde sağlaması gereken belgeler (Referans
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:
a) Senato, ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre kabul sıralaması yapılmasına

karar vermediği sürece sıralama %50’den aşağı olmamak üzere ALES puanı, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır. Bu
takdirde lisans diplomasıyla başvuranlar için ağırlıklar ALES notu %50, lisans notu % 20, mü-
lakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES notu %50, lisans
notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlardan li-
sans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır.
Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

b) Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak
istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav notu veya lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortala-
ması veya yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

ç) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Temel Tıp Bilimleri doktora programına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul
MADDE 10 – (1) Temel Tıp Bilimleri doktora programına başvuru koşulları şunlardır:
a) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının lisans

diplomasına, diğer fakülte mezunlarının yüksek lisans diplomasına sahip olması.
b) Tıp Fakültesi mezunlarının en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES sayısal kısmın-

dan en az 55 puana sahip olmaları. Temel Tıp Puanı veya ALES’ten hangisine göre başvuru-
lacağını ve puan düzeyini Senato belirler. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sı-
navında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik
Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar için en az 55 standart puandan aşağı olmamak üze-
re Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

ç) Adaylardan başvuru esnasında, ayrıca istenmesine karar verilen belgeler (Referans
mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar, vb.), her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

d) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim ku-
rulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri
puan almak. Bu asgari puanın girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilme-
sine Senato karar verir.
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(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:
a) Sadece Temel Tıp Puanı veya sadece ALES puanına göre sıralama yapılmasına Se-

nato karar verebilir.
b) Tıp Fakültesi mezunları için kabul sıralaması, Senato tarafından yalnız Temel Tıp

puanı veya ALES puanına göre yapılmasına karar vermediği sürece, %50’den az olmamak
üzere Temel Tıp Puanı veya ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mü-
lakat sonucuna göre yapılır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde ALES
veya TUS temel tıp puanı % 50, yüksek lisans puanı %20, mülakat notu %30 ağırlıkla dikkate
alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların kabul sıralaması, Senatoca ALES puanına göre
yapılmasına karar verilmediği sürece sıralama, ALES puanı %50’den az olmamak koşuluyla
lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucuna göre yapılır. Bu takdirde
ALES puanı % 50, lisans notu %20, mülakat notu %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuruda
bulunanlar için ALES puanı %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10 ve mülakat %30; yüksek
lisans diplomasıyla başvuranlardan lisans notu aranmamasına karar verilmesi halinde yüksek
lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan puanın en az 70 puan olması
şart olup, sıralama buna göre yapılır.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmiş-
se, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini
belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES
veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp programları için temel tıp notu, lisans dersleri not or-
talaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

e) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları, değerlendirme ve kabul
MADDE 11 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:
a) Lisans (bütünleştirilmiş sanatta yeterlilik) veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip

olmak. Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların
Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar için ALES’in sözel kısmından en az
55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 standart ALES puanının altında olmayan puana
sahip olmak. Senato bu puanları yükseltebilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar ana-
sanat dalları programları için ALES’e girme şartı aranmaz.

c) Lisans mezunları için lisans mezuniyet not ortalamasında 4 üzerinden en az 3 veya
buna eşdeğer puana sahip olma şartı aranır.

ç) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM yönetim ku-
rulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili
puan almak. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltil-
mesine Senato tarafından karar verilir.

d) Adaylardan başvuru için istenmesi halinde sağlaması gereken belgeler (Referans
mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar, ve benzeri) her başvuru dönemi başında Senato tarafından belirlenerek ilanda belirtilir.

(2) Değerlendirme ve kabul şartları şunlardır:
a) Senatoca ilgili başvuru dönemi için ALES puanına göre yapılmasına karar verilme-

diği sürece kabul sıralaması ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mü-
lakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun ortak değerlendirilmesine göre yapılır.
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b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara bağlı anasanat dallarına başvuru-
larda sıralama; mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakattaki sanatsal performanstan en
az 70 puan almak koşuluyla % 50’si, mülakatın %25’i alınarak hesaplanan puana göre en az
toplam 70 puan alanlar arasında yapılır.

c) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara bağlı anasanat dalları dışındakiler
için kabul sıralamasında Senatoca ALES puanına göre yapılmasına karar verilmediği sürece,
ALES puanı %50’den az olmamak koşuluyla lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve
mülakat sonucu da dikkate alınır. Senato ilgili dönem için aksine karar vermediği takdirde
lisans mezunları için ALES puanı % 50, lisans notu %20, mülakat notu %30; yüksek lisans
diplomasıyla başvuruda bulunanlar için ALES puanı %50, lisans notu % 10, yüksek lisans %10
ve mülakat %30; yüksek lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans notu aranmamasına karar
verilmesi halinde yüksek lisans notu %20 ağırlıkla dikkate alınır. Kabul için hesaplanan toplam
puanın en az 70 puan olması şart olup, sıralama buna göre yapılır.

ç) Eşit puan durumundaki adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, sanatta
yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve ya-
bancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

d) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Yurtdışı kontenjanlarına öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı olması ge-

rekir.
b) Adayın yurtdışındaki lisans veya yüksek lisans programından mezun olması gerekir.
c) Programda ALES koşulu aranması halinde yurtdışı kontenjanları için de ALES ve

eşdeğeri aranıp aranmayacağı ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü kurulu kararı ve
Senato onayıyla belirlenir.

ç) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için yüksek lisans
not ortalamasının en az 75 puan, doğrudan lisanstan kabul edilenlerde en az 75 puan olması
gerekir.

d) Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvu-
rularda, programa öğrenci kabulü için YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı
dil notunu almış olmaları gerekir.

e) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapılmadığı lisansüstü prog-
ramlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 55 puan veya karşılığından az olma-
mak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notu puanı almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte, lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil notunun %50’si; doktora/sanatta yeterlik
programlarına girişte, yüksek lisans not ortalamasının %50’si, yabancı dil puanının %50’si;
doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans derecesiyle girişte lisans not ortalamasının %50’si,
yabancı dil notunun %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate
alınır.

(3) Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kon-
tenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin
belirlenmesinde; sırasıyla, mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih
edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslar-
arası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar
verir.
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(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan
Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar YEE, TÖMER veya Üni-
versiteler tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sına-
vında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Kontenjanların belirlenmesi, duyurulması ve başvuru
MADDE 13 – (1) Kontenjanlar, programlara göre anabilim/anasanat dalı kurullarının

görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir. Başvuru tarih-
leri, enstitülerin talepleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir. Başvurular, Senato kara-
rına uygun şekilde şahsen ve/veya internet üzerinden ilgili enstitüye yapılır.

(2) Gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alan-
larının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun
yükseltilmesi, ilgili Enstitü Kurulunun önerisiyle Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır.

(3) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine,
lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri ilgili Enstitünün başvuru
koşullarını sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlarına kabul
edilirler. Ayrıca bu araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili
Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü
programlara kabul edilebilirler.

(4) Başvuru; kontenjanlar, başvuru ve kesin kayıt tarihleri, başvuru ve kesin kayıt için
gerekli belgeler, başvuru usulleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlanda genel ve yurt-
dışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya
resmi onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır. Ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir. Buna göre;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans veya yük-
sek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans veya doktora adayları anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekli görmesi halinde bilimsel
hazırlık programına alınır.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla zorunlu dersler olarak yüksek lisans için lisans dü-
zeyindeki derslerden, doktora için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyindeki derslerden belir-
lenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma
koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlarda alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bi-
limsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya dok-
tora programı sürelerine dâhil edilmez.
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(5) Bilimsel hazırlık programını bir takvim yılı içinde başarıyla tamamlayamayanlar
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma dışında diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Bilimsel hazırlık programına dâhil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde ve-
rilen en az 12, en fazla 24 ders yükünden veya karşılıkları olan AKTS kredi yüklerinden oluşan
dersleri almak zorundadır. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık ders-
lerinin yanı sıra, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden alabilir. Ancak, lisans-
üstü programdan alınacak bu dersler programın toplam ders yükünün 1/3’ünden fazla olamaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Özel öğrenci kabulüyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla yüksek lisans prog-

ramına, yüksek lisans mezunları doktora/sanatta yeterlik programına özel öğrenci statüsünde
devam edebilirler.

b) Başvurular, her yarıyıl için belirlenen kayıt yenileme süresi içinde enstitü müdürlü-
ğüne yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü yönetim ku-
rulunun kararıyla özel öğrenci olmaya hak kazanılır.

c) Özel öğrenci statüsüyle bir dönemde en fazla üç derse devam edilebilir.
ç) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen

adaylar, ilgili mevzuat gereği ikinci öğretim öğrencileri için kredi başına belirlenen öğrenim
ücretinin alacakları derslerin kredisinin çarpımı ile belirlenen ücreti öderler. Öğrenim ücretini
yatıranların özel öğrencilik statüleri kesinleşmiş olur. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
kredi başına belirlenecek ders kayıt ücretinin kayıt döneminde ödenmesi zorunludur. Özel öğ-
rencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri ücret iade
edilmez.

d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.
e) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı özel öğrenci kontenjanını, lisansüstü konten-

janlarıyla birlikte önerebilir. Başvurunun kontenjanı aşması halinde not ortalamasına göre sı-
ralama yapılır. Özel öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ile birlikte kayıtlı oldukları derslerin sı-
navlarına girerler.

f) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz, talebi hâ-
linde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir
bir belge verilir.

g) En fazla iki yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisans-
üstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrencilik sırasında
alınan derslerden muaf sayılabilir. Ancak, bu muafiyet kabul edilen programda alınması gereken
toplam kredi saatinin % 50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato
kararıyla belirlenerek ilân edilir.

(2) İlgili Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü içindeki başka bir Enstitü anabi-
lim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az
bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili Enstitünün asgari başvuru koşullarını sağla-
mak koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
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(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon,
gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler al-
masını önerebilir. Yatay geçiş değerlendirmesi ile ilgili komisyon raporu enstitüye bildirilir.
Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Kontenjandan fazla başvuru
olması halinde, program için aranan değerlendirme ve kabul kriterlerine göre sıralama yapılır.

(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyaları ilgili enstitüden istenir ve
buna göre işlemler yapılır.

(5) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(6) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin ders intibakı sonucu muaf olduğu derslerin
notları sisteme dâhil edilir. M notu girilmez.

(7) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programından (ÖYP) gelerek, enstitüye kayıt yaptıran
öğrenciler için yatay geçiş kontenjanı aranmaz. Bu öğrencilerin ders intibakı Enstitü Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, ilanda belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.
(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri

programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki istenen belgeleri eklerler:
a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans

diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği kabul edilir. Yabancı ülke-
lerde lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diploma veya mezuniyet belgele-
riyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı ör-
neği,

ç) Mezuniyete esas teşkil eden genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve prog-
ramın tezli veya tezsiz olduğunu belirten belge (not dökümü-transkript),

d) Referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair açıklayıcı belge
ve bildirimler.

Eşdeğerlikler
MADDE 18 – (1) Başvuruda aranan ALES ve Merkezi Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit

Sınavı (YDS) puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak Enstitü Ku-
rulu önerisiyle Senatoca kararlaştırılır.

a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate
Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) gibi sınavla-
rından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları, uluslararası yabancı dil sınavla-
rından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) gibi Yükseköğretim Kurulu tara-
fından eşdeğer olarak tanınan sınavlar, YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir
yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde
YDS’ye eşdeğer sayılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve ilan
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendir-

mek ve mülakat yapmak üzere; enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı kurulunca öne-
rilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayların bu Yönetme-
liğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci maddelerini dikkate alarak giriş sı-
ralamasını yapar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini
sınav değerlendirme evraklarıyla birlikte enstitüye bildirir.
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(2) Asıl ve yedek adaylar enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Süresinde itiraz
olmaması halinde ilan kesinleşir.

(3) Yukarıdaki ilana ilişkin değerlendirme sonuçlarına yönelik maddi hataları içeren
itirazlar ilanı takip eden üç iş günü içinde yapılır. İtiraz süresi sonunda sonuçlar ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilan
edilir.

Kesin kayıtta istenecek belgeler
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday-

lar, ilanda belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklulardan istenecek belgeler şunlardır:
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra

doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans
diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki li-
sans programını veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise
mezuniyet belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı
veya resmi onaylı örneği; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık
Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diploma-
sının ve yetki belgesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına
kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belge-
sinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya
resmi onaylı örneği,

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya resmi onaylı örneği,
10) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, kesin kayıt sırasında kendi kurum

amirinden programa devam edebileceğine dair izin belgesi getirmesi gerekir. Üniversite men-
supları ise bağlı bulunduğu birim amirinden izin almak zorundadır. Kayıt süresi içinde izin
belgesi getirmeyen adayın kesin kaydı yapılmaz ve kayıt hakkı düşer,

11) Uludağ Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili
belge.

b) Yabancı uyruklulardan istenecek belgeler:
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklular-

dan, bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve
belgeler; yabancı ülkelerden alınan diplomaların veya mezuniyet belgelerinin noterden onaylı
tercümesi ile Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya resmi onaylı ör-
nekleri,

2) Dersler ve notların dökümüyle mezuniyet başarı notunu gösteren belgenin aslı veya
resmi onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınan dersler ve not dökümleri ve noterden onaylı ter-
cümesinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

3) TÖMER veya YEE tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin
aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
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5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların Türkçeye tercümelerinin noter tasdikli ör-
nekleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınacak “ikamet tezkeresi”nin aslı veya resmi onaylı ör-
neğinin kesin kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya resmi onaylı örneği,
10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu ka-

rarlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan ka-
yıtları yapılabilir.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar, başvuru sırasında teslim etmiş oldukları bel-
geleri tekrar isteyemezler.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıt tarihi itibarıyla kayıt işlemleri iptal edilir.

(4) Adaylara, belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce ek süre tanınabilir.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Kesin kayıtlar Senatonun belirlediği tarihlerde yapılır.
(2) Kesin kayıt, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili ens-

titülere bizzat, noter ya da yurt dışı temsilciliklerden alacakları resmi vekâletnameyle yetkili
kıldıkları kişiler aracılığıyla yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya resmi onaylı örnekleri
kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Başvuruda teslim edilen belgeler kayıt için yeniden istenmez.

(3) Süresi içinde kayıt yaptırmayanlarla eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartla-
rını yerine getirmeyenler kayıt hakkını kaybederler.

(4) Gerçeğe aykırı beyana, sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt
yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumda mezun olanların
mezuniyet belgesi iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bunlar hak-
kında kanuni işlemler başlatılır.

(5) Kayıt yenilemeler Senatonun belirlediği tarihlerde yapılır.
(6) Öğrenciler hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın Senatoca her yarıyıl başında aka-

demik takvimde belirlenen süreler içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini öder ve kayıtlarını
yenilerler. Öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayanların maze-
retleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler tanınan süre içinde katkı payı/öğrenim
ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sı-
navlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenileme-
diği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süresinden sa-
yılır. Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci de kaydını yenilemek zorundadır.

(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir yıl süreli Türkçe
kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, tezli veya tezsiz yüksek lisans programından
azami üç yıl, doktora veya sanatta yeterlik programından ise azami altı yıl içinde mezun ola-
mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam et-
mek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 22 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.
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(2) Öğrencilerden, her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci
örgün öğretim ve uzaktan öğretimde (yabancı uyruklu öğrenciler dâhil) ise öğrenim ücreti
alınır. Uludağ Üniversitesinin kadrolu personelinin tezsiz yüksek lisans eğitimine başvurması
halinde alınacak olan öğrenim ücreti Senatoca belirlenir.

(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(4) Lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil ha-
zırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda ka-
yıtlı öğrenciler gibi öderler. Özel öğrenci olarak kabul edilenler ise ikinci öğretim için kredi
başına belirlenen ders kredisine göre hesaplanan ücreti öderler.

(5) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti yatıranlardan yarıyılın eğitim ve öğretimi
başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarı-
yılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans eğitiminde yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim veril-

mesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarında kontenjanların dolmaması halinde; yabancı dil

puanı ve eşdeğeri 30-49 arasında olanlar boş kontenjan dâhilinde (ALES’in %50’si, lisans me-
zuniyet notunun %20’si, mülakat notu sonucunun %30’unun sonucunda toplamında 65 puanı
sağlamaları şartıyla) kabul edilirler. Bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfında isteğe bağlı
eğitim alarak veya kendi imkânlarıyla yabancı dillerini en geç iki yıl içinde istenen seviyeye
getirmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında istenen başarı notunu sağlayanlar izleyen ilk
yarıyıl başında yüksek lisans eğitimine başlarlar.

b) (a) bendindeki kapsama giren adaylardan yabancı dil hazırlık sınıfına katılanlar prog-
ram için istenen dil puanını bir yıl içinde sağlamak zorundadırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına
devam edip bir yılın sonunda başarısız olanların sonraki dönemlerde kendi imkânlarıyla yabancı
dil puanlarını en fazla bir yıl içinde yerine getirmeleri gereklidir. Bu süre içinde öğrencilik
haklarından yararlanılamaz. Yabancı dilin belirtilen sürelerde istenilen düzeye getirilememesi
halinde adayların kayıt tarihi itibarıyla kayıt işlemleri geçersiz sayılarak re’sen iptal edilir.

c) Yabancı dil hazırlık süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.
ç) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler eş zamanlı olarak ders, seminer ve tez

gibi çalışmalarını yapamazlar.
d) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu tarafından yürütülür.
Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda danışman atanması aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı kurulu, kesin kaydını yaptıran her öğrenci için Senatonun

kabul ettiği esaslara göre belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun olmak koşuluyla, müm-
künse öğrenci tercihleri de dikkate alınarak, ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim
üyeleri arasından bir tez/proje /sanatta yeterlilik danışmanı belirleyerek beş iş günü içinde ens-
titüye önerir.

b) Enstitü yönetim kurulu, öneriyi de dikkate alarak yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlik öğrenimi yapacak öğrenciye bir danışman tayin eder. Danışman atanıncaya kadar li-
sansüstü öğrencinin danışmanlığını anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

c) Danışmanın istifası, herhangi bir nedenle danışmanlığın sona ermesi, danışmanın
görev yapamaması veya gerekli görülmesi halinde, anabilim/anasanat dalı, öğrenciye önceki
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danışman belirleme usulüne göre beş iş günü içinde yeni bir danışmanı önerir. Buna rağmen
danışman atanamıyorsa, yeni bir danışman atanıncaya kadar, danışmanlık görevi anabilim/ana-
sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

ç) Öğrencinin veya danışmanın gerekçeli yazılı talebi üzerine, ders veya tez aşamasında
ilgili anabilim/anasanat dalı kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman
değiştirilebilir.

d) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ana-
bilim/anasanat dalı kurul teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir danışman
atanabilir. İkinci danışman Senatonun kabul ettiği niteliklere uygun üniversite öğretim üyeleri
veya başka bir üniversitenin aynı veya benzer nitelikteki anabilim/anasanat dalından olmak
kaydıyla öğretim üyeleri arasından da teklif edilebilir.

Gelişmekte olan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 25 – (1) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka üniversite-

den geçici kadro tahsisiyle lisansüstü eğitim yapmak amacıyla Üniversiteye müracaat edilmesi
halinde, başvuranlarda da bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Derslerin programlanması, açılması ve ders görevlendirmeleri
MADDE 26 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitülerin anabilim/anasanat dallarında

açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Anabilim/anasanat dallarında zorunlu ders veya
seçmeli derslerin programlanmasına, kredili veya kredisiz olmasına ve bunların programdaki
yerlerinin belirlenmesine anabilim/anasanat dalı kurulu karar verir. Ders programına ve bu
programda yapılacak değişikliklere her yılın Mayıs ayında bir sonraki eğitim öğretim döne-
minde geçerli olmak üzere anabilim/anasanat dalı kurulu önerisiyle ilgili enstitü kurulu teklifi
ve Senato kararı ile gerçekleşir.

(2) Lisansüstü programlarındaki dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve
enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla açılır ve bu derslerin sınavı o yarıyıl sonunda
yapılır. Birbirinin devamı niteliğinde olan birinci ve ikinci yarıyılda yer alan dersler ise aynı
yarıyıl içinde açılamaz. Bu dersler anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü kurulu
kararı ile ön şartlı dersler olarak uygulanabilir. Enstitü ortak dersleri hariç aynı ders her iki ya-
rıyılda da alınamaz.

(3) Tezli yüksek lisans programları ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında kredili
dersler, birbirini izleyen iki yarıyıl; lisans derecesine dayalı doktora programlarında birbirini
izleyen dört yarıyıl; uzaktan eğitim programları dâhil tezsiz yüksek lisans programlarında ise
programın özelliğine göre iki ile dört yarıyıl arasında planlanır. Kredisiz derslerin tez teslimin-
den önce başarılması zorunludur.

(4) Yeni ders önerilerinde program bütünlüğü içerisinde; bilime yenilik getirme, yeni
bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerini ka-
zandırma gibi özellikler dikkate alınır. Bu özelliklerin sağlanmasında uluslararası kabul görmüş
normlar benimsenir.

(5) Her yarıyıl dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları; anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(6) Dersler ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Programda ilgili dersi verecek
öğretim üyesi bulunmaması durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim gö-
revlilerine, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanlı uzmanlara
ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.
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(7) Uzmanlık alan dersi, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanı atandığı tarihten
başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için
ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin me-
zuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar sürdürülmek üzere, danışmanın
izinli ve raporlu olduğu tarihler dışında, güz yarıyılı başında kaydolan veya ders kaydı yaptıran
öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılı başında kaydolan veya ders
kaydı yaptıran öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil
tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmek üzere açılır. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan
dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin kapsam, süre ve diğer esaslar enstitü
kurulunca kararlaştırılır. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uz-
manlık alan dersleri ilk danışman tarafından yürütülür.

Ders seçimi
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri

tezsiz yüksek lisansta danışmanı, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez danış-
manı, danışmanın atanamadığı öğrenciler için ise bu görev danışman atanıncaya kadar ilgili
enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının gerekli görmesi halinde anabilim
dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim elemanının gözetiminde yapılır.

Ders kayıt ve kabulü
MADDE 28 – (1) Öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalı lisansüstü programında yer alan

zorunlu, seçmeli ve kredisiz derslerini alır. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl
için bir seçmeli dersini alan dışından da alabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi ders ve tez aşamasında birer
seminer vermek zorundadır. Seminerler kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Başarılı olunduğu takdirde; “Seminer De-
ğerlendirme Formu” çıktısı ve CD’ye kaydedilmiş bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(3) Ders intibak talepleri her yarıyılın başlangıcından itibaren onbeş gün içinde yapılır.
Mesleki Eğitim Dersleri hariç, lisans düzeyinde alınan derslerin yüksek lisans ve doktora ders-
lerine intibakı yapılmaz. Başka öğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin ders in-
tibakları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile yapılır ve krediden sayılır.

(4) Ders kayıt işlemi, otomasyon sisteminden bizzat öğrenci tarafından yapılır. Öğrenci,
Genel akademik not ortalamasını (GANO) yükseltmek amacı ile tekrar ders kaydı, devam, sı-
nav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartıyla dilediği derslerini yeniden alabilir. Bu
durumda öğrencinin en son aldığı not GANO’nun hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Farabi gibi ulusal veya Erasmus gibi uluslararası değişim programından yararlanan
öğrencilerin alacakları derslerin kredileri ile bunların denkliği anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Ders başarısı
MADDE 29 – (1) Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapıla-

bilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde
ilgili enstitüye iletilir. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt or-
tamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek
şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru
bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik
ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato tarafından be-
lirlenir.
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(2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar:
a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde

% 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen
puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 100
üzerinden en az 70; doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 puan almak gerekir.
100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Harf Notu (Açıklama) Katsayısı Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
FF 0 0-69
G 0
K 0
D 0
b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile de-

ğerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC
notlarını; doktora programında ise AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış
sayılır.

(3) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır;
a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlüğünü yerine getirip sınava girmeyen veya

sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.
b) G (Geçer) notu; kredisiz dersler, tez çalışması ve dönem projesini başarıyla tamam-

layan öğrencilere verilir. Ortalamaya dâhil edilmez.
c) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışması ve dönem projesinden başarısız olan

öğrenciye verilir.
ç) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dâhil
edilir.

(4) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan
öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrencinin sınav notu
yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciye, izleyen
dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı tanınır. Zo-
runlu derslerden bu sınavlarda da başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön ko-
şullarını yerine getirmeyen öğrenci, dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Bu durumda öğrencinin
ilgili dersten daha önce almış olduğu başarısız notları ortalamaya dâhil edilmez. Açıldığı dö-
nemde tekrarladığı dersin notu ortalamaya dâhil edilir. Seçmeli dersten başarısız olunması ha-
linde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. Dersin açılmaması veya programdan çıkartıl-
mış olması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kara-
rıyla o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrar-
lamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur.

(5) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları sınavların tamamlanma-
sını takip eden üç iş günü içinde ilan edilir ve anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile
ilgili enstitüye iletilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav
tutanakları ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca beş iş günü içinde ilgili ens-
titüye gönderilir.
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(6) Farabi gibi ulusal veya Erasmus gibi uluslararası değişim programından yararlanan
öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
Ders başarı ortalaması
MADDE 30 – (1) Öğrencinin başarısı, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 29 uncu

maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl
akademik not ortalaması (YANO) ve GANO ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu
yarıyılın; GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu ana-
bilim/anasanat dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi
sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) YANO ve GANO öğrencinin kredili derslerden (AA)’dan (FF)’ye kadar aldığı not-
ların ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredile-
riyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen
toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki
haneli olarak hesaplanır.

(3) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
İzinli sayılma ve sınav hakkının saklı tutulması
MADDE 31 – (1) İzin başvurusu, nedenleri açıklanarak belgeleriyle birlikte yarıyıl

başlangıcından itibaren on iş günü içinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığına
yapılır. Mazeretin hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırıl-
ması gibi öngörülmeyen nedenlere dayanması halinde bu süre beş iş günü olarak uygulanır.

(2) Öğrenciye, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere izin verilebilir. İzinli sayılan
öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı iz-
leyen sınav dönemindeki yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. İzinli sayılan süre, eği-
tim-öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli
sayılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin,
yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde
izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı
tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin
bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(4) İzin süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yenilemek zo-
rundadır. Kayıt yenilemediğinde öğrenim süresi kaldığı yerden devam eder.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi

için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde Enstitüye yazılı olarak başvurabilir.
Bu başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim elemanına yeniden değerlendiril-
mek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu Enstitüye bildirilir ve yönetim kurulu kararı ile ke-
sinleşir.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin yönetim kurulu kararıyla

enstitü ile ilişiği kesilir:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası ve-
rilenler,

b) Kayıtlı bulunduğu enstitüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunanlar,
c) Yatay geçiş yolu ile ayrılanlar,
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak ve tez çalışma-
sının ilgili enstitünün belirlediği ve Senatonun onayladığı tez yazım kurallarına uygun olarak
yazılmasını sağlamaktır. Yüksek lisans tez konusuyla örtüşen tam metin özgün bir makalenin
ulusal ve/veya uluslararası indekslere giren dergilerden birinde yayımlanmasının teşvik edil-
mesi esastır.

Programın kapsamı
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten

fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalış-
ması ve tez savunmasından oluşur. Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda
90-120 AKTS olarak planlanır.

(2) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda danışmanın önerisiyle
krediye sayılmamak koşuluyla öğrenciye yönetim kurulunca lisans düzeyinde daha önceden
alınmaması koşuluyla lisans düzeyindeki en fazla iki ders aldırılabilir.

Programın süresi
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami süresinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, alanıyla ilgili bir konuda

bilimsel niteliklere haiz bir tez hazırlamak zorundadır. Sanat dallarında, bir sanat eseri yapımı
veya bir konser ile birlikte bu çalışmalara ilişkin bir yazılı çalışma metni tez konusu olarak ve-
rilir.

(2) Birinci yarıyıl programını ve ders aşamasındaki seminerini başarı ile tamamlayan
öğrencinin, danışmanı gözetiminde belirlenen tez konusu anabilim/anasanat dalı kurulu tekli-
fiyle enstitüye sunulur. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu en
geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir.

(3) Tez konusu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözeti-
minde belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” dolduru-
larak anabilim/anasanat dalı kurulu teklifiyle enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Yüksek lisans tez çalışması ve sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Dersler tamamlandıktan sonra en az bir yarıyıl geçmeden tez teslim

edilemez.
(2) Danışman, Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak en geç Temmuz ayında ve Tem-

muz-Aralık dönemine ilişkin olarak da en geç Ocak ayında tez öğrencisinin çalışmalarıyla ilgili
birer tez gelişme raporu hazırlayarak ilgili enstitü müdürlüğüne verir. Danışman, tez gelişme
raporunda öğrencinin çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Tez gelişme ra-
porunun iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde öğrenciye yeni
bir danışman atanır ve/veya tez konusu değiştirilir. Tez yazımına başlanması halinde son ge-
lişme raporu düzenlenir ve yazıma geçildiği bu raporda belirtilir. Tez yazımında ilgili enstitü-
lerin tez yazım kurallarına uyulur.
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(3) Tez çalışması tamamlandığında tezin ciltsiz bir kopyası, tez yazım kurallarına uygun
olduğuna ilişkin form ile birlikte danışman tarafından anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili
enstitüye gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez çalışması anasanat dalının uygulamasını içerecek şekilde olması
halinde eserle ilgili bir metin öğrenci tarafından hazırlanır. Çalışmanın tamamlanmasının tez
danışmanı tarafından kabul edilmesi halinde, çalışma metni, varsa resim, slayt, çizim, taşınabilir
uygulama eseri ve benzeri araçlarla desteklenerek bir kopyası anasanat dalı başkanlığı aracılığı
ile ilgili enstitüye teslim edilir. Sanat eseri taşınamayan bir uygulama ise jüri tarafından yapıl-
dığı yerde değerlendirilir.

Jürinin belirlenmesi ve tez sınavının yapılması
MADDE 39 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim/anasanat dalından

veya başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alanda olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş ki-
şiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olabilir. İlgili enstitü yönetim kurulu
önerilen isimler arasından üç kişilik jüri için iki, beş kişilik jüri için üç yedek üye belirler. Ens-
titü asıl ve yedek üye olarak görevlendirilenlere ve anabilim/anasanat dalı başkanlığına görev-
lendirme yazılarını gönderir. Ayrıca, öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tez-
ler, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlen-
dirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(3) Tez sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim/anasanat dalına tebliğini izle-
yen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da sınav
yeri, tarihi ve varsa başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini sı-
navdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(4) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılamaması halinde
sınav, anabilim/anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka
anabilim/anasanat dalı veya yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılama-
ması durumunda eşdeğer yedek üye sınav için davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması ha-
linde yeniden jüri oluşturulur.

(5) Tez sınavı, 45-90 dakika arasında, tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap
bölümünden oluşur. Sınav izleyicilere açık olur. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın ta-
mamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında oybirliği/oyçokluğuyla ka-
bul, red veya düzeltme kararı verir. Jüri, kararını ayrıntılı olarak gerekçelendirir. Jüri üyelerinin
kişisel raporları ve jüri ortak raporu, varsa diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir. Enstitü, düzeltme veya
red kararlarında jürice belirlenen düzeltilmesi gereken hususları veya red gerekçelerini öğren-
ciye yazılı olarak bildirir.

(6) Kabul edilen tezlerde, tezin “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(7) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise “Tez Adı
Değişikliği Öneri Formu” doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir. Tez
adı değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(8) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve bu-
nun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, ens-
titü yönetim kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için en fazla üç aya kadar ek süre
verilebilir. Tez, verilen sürenin sonunda, zorunlu haller dışında, aynı jüri önünde yeniden sa-
vunulur. Tezi reddedilen veya düzeltme kararı sonrası savunmasında da reddedilen öğrenciye
yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, varsa aynı isimli veya
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eşdeğer programlar arasından, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-
vam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Mezun öğrenciye “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.
(2) Mezuniyetine karar verilen öğrencilerden; ciltli iki adet tez çalışmasını, pdf forma-

tında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve ilişik kesme evraklarını enstitüye verip, jüri üyesi
kadar sayıdaki ciltlenmiş tez çalışmasını da anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim etmek
suretiyle işlemlerini tamamlayanlara diplomanın verilmesi esastır.

(3) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim dalın-
daki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih, ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar
verdiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Örgün Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Programın kapsamı
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az, 40 krediden

fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Program, bir yarı-
yılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda 90-120 AKTS olarak planlanır.

(2) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda da danışmanın öne-
risiyle krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye yönetim kurulu kararıyla lisans öğrenimi sı-
rasında alınmamış olması koşuluyla lisans düzeyinde en fazla üç ders de aldırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı
için Senatoca belirlenmiş asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla kontenjan dâhilinde tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alı-
nan dersler ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Programın süresi
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı üç veya dört yarıyıl olacak şekilde

planlanır. Bu programı tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenim
ücretlerini ödemeleri halinde öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dönem projesi
MADDE 44 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasını amaçlar. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ilgili
programda belirlenen esaslara göre ikinci veya üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman gözeti-
minde verilir ve yürütülür.
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(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup, ilgili danış-
man tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, dönem
projesi izleyen her yarıyıl tekrar edilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 45 – (1) Mezun öğrenciye “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.
(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine

enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır.
(3) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(4) Mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrenciye diplomanın teslimi esastır.
(5) Diplomaya hak kazanılan tarih, ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar

verdiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 46 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; çalışma ha-

yatına atılmış kişilerin uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortamlar kullanılarak lisansüstü eğitimin etkinliğini artır-
mak, e-öğrenme ile sınırsız bilgiye ulaşmak suretiyle ilgili kişilerin bilgi birikimi elde etmele-
rini sağlamak ve yayın yapmalarını teşvik etmektir.

Programın kapsamı
MADDE 47 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden

az, 40 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda 90-120 AKTS olarak planlanır.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren
faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili anabilim dalı başkanlığı belirler ve dönem başlamadan
önce öğrencilere duyurur.

(3) Dönem projesi bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde
yürütülür.

Programın süresi
MADDE 48 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ders programı üç veya dört ya-

rıyıl arasında olacak şekilde planlanır. Bu programı tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Programı azami süresinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemeleri halinde
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 49 – (1) Mezun öğrenciye “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.
(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine

enstitü yönetim kurulu karar verir ve bunun üzerine mezuniyet işlemleri yapılır.
(3) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(4) Mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrenciye diplomanın teslimi esastır.
(5) Diplomaya hak kazanılan tarih, ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar

verdiği tarihtir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı
MADDE 50 – (1) Doktora programının amaçları aşağıdakilerden oluşur:
a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin

bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandır-
mak.

b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması özelliklerine
haiz olmasını sağlamak.

c) Tez konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili tam metin özgün bir ma-
kalenin, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü için uluslararası indekslere giren
dergilerden birinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü için uluslararası
indekslere giren veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ulusal hakemli dergi-
lerden birinde yayımlanmak suretiyle üniversitenin yayın performansını artırmak.

Programın kapsamı
MADDE 51 – (1) Doktora programının kapsamıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30

krediden fazla olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamalarında birer adet se-
miner, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci
maddesinin (c) bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az,
50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavı ve bu Yönetmeliğin 50 nci
maddesinin (c) bendinde belirtilen yayınlardan oluşur.

c) Program, bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda; tezli yüksek lisans de-
recesi olanlar için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240-300
AKTS olarak planlanır.

(2) Doktora dersleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora dersle-
rinden de seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır. Enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte
zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programının gerekli görülmediği durumlarda da danışmanın öne-
risiyle öğrenciye yönetim kurulunca lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla lisans veya yüksek lisans düzeyinde en fazla üç ders de aldırılabilir. Lisans
dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir.

Programın süresi
MADDE 52 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
(2) Doktora programını belirlenen azami süre içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezini jüri önünde savunması için her sefe-
rinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             25 Haziran 2014 – Sayı : 29041



(4) Doktora programı tez izleme komitesinin olumlu görüşü ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi ile en erken; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde altıncı yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenlerde dokuzuncu yarıyıl sonunda tamamlanabilir.

(5) Lisans derecesiyle doktora programına kayıtlı olan öğrenci, en az ilk iki yarıyılın
derslerini başarmış ve ilgili yüksek lisans programında öngörülen kredili ders yükünü tamam-
lamış olması kaydıyla, danışmanının olumlu görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve yö-
netim kurulu kararıyla aynı anabilim dalı tezli yüksek lisans programına geçebilir. Öğrenci bu
şartlara bağlı olarak doğrudan yüksek lisans tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş başvuruları en
geç dördüncü yarıyıl başına kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. Tezli yüksek lisans
programına geçen öğrenci bu noktadan itibaren tezli yüksek lisans programının diğer gerekle-
rini yerine getirmesi halinde tezli yüksek lisans mezunu olur.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunmasında başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde varsa aynı isimli programlar arasından kendilerine “Tezsiz
Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri

özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel bilgiler ve doktora yaptığı
anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci için anabilim/anasanat dalı
başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Enstitü yönetim
kurulu önerilen adaylar arasından asıl ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri, en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşturulur. Danışman, jürinin
doğal üyesidir. Enstitü tarafından jürinin görevlendirme yazıları, yönetim kurulu kararı ve sı-
navla ilgili belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderilir. Öğrenci konuya ilişkin ya-
zılı olarak bilgilendirilir. Danışman dışındaki jüri asıl üyelerinden herhangi birinin katılmaması
halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir
başka yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışa-
rıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden
jüri oluşturulur.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim/anasanat dalına tebliğini
izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı da
sınav yeri, tarihi ve başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini sı-
navdan iki hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğ-
rencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100
tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavdan başarılı sayılmak için ise üye-
lerin oybirliği/oyçokluğunun kararı gerekir. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak al-
tına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız
olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir.

(7) Sınav evrakları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye iletilir.

(8) Jüri, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, top-
lam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen
konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

25 Haziran 2014 – Sayı : 29041                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(9) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, Mesleki Eğitim Derslerinden “Gelişim ve
Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini alır. Ancak, danışmanın öne-
risi ile bu dersler yeterlik sınavından önce de alınabilir. Mesleki eğitim dersleri kredili olarak
okutulur ancak, kredisi sıfır kabul edilir ve toplam krediye dâhil edilmez. Başarı notu, G veya
K olarak verilir ortalamaya dâhil edilmez. Önceden bu dersleri alıp başarılı olanlar derslerden
muaf tutulabilirler. Öğrencilerin doktora tez savunmalarına girebilmeleri için bu derslerden ba-
şarılı olmaları şarttır.

Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; danışmanın önerisi, ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez
izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi
arasında farklılık olması halinde anabilim/anasanat dalı kurul kararına göre uygulamaya devam
edilir.

(2) Tez izleme komitesi; danışman tez izleme komitesinin doğal üyesi olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden biri aynı anabilim/anasanat dalından,
diğer üye ise farklı anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir. Tez danışmanı aynı za-
manda tez izleme komitesinin başkanıdır. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ay-
rılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katı-
labilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi
üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez önerisinin kabul veya
reddine oybirliği/oyçokluğuyla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca tez önerisinin değerlendirildiği toplantıyı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, tez izleme komitesi kararını bu Yönetmeliğin 50 nci mad-
desinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre inceler ve tez konusunu karara bağlar. Enstitü yö-
netim kurulu gerekli görmesi halinde, gerekçeleri ile birlikte düzeltme talep edebilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman atanmasını isteme ve tez konusunu
değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi de oluşturulabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay, danışman ve tez konusunu de-
ğiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeni tez önerisi savunmasına alınır.

Tez izleme komitesi raporu
MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-

Haziran ile Temmuz-Aralık dönemindeki tez çalışmalarını değerlendirmek üzere dönemlerin
sonunu takip eden bir ay içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay öncesinden komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından oy çokluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirle-
nen sürelerde rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan
rapor ve rapora ilişkin komitenin kararı anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından üç gün
içerisinde enstitüye iletilir.

(2) Tez çalışmasının, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya aralıklı ola-
rak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi
atanır ve/veya yeni bir tez konusu belirlenir.
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(3) Tez İzleme Komitesince tez konusu ve/veya ad değişikliği yapılmasının teklif edil-
mesi halinde, komitece “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye sunulur ve yönetim kurulunca karara bağlanır.

Doktora jürisinin belirlenmesi ve tezin sonuçlandırılması
MADDE 57 – (1) Tez çalışması tamamlandığında, enstitüce belirlenen yazım kuralla-

rına uygun şekilde hazırlanmış tezin ciltsiz bir kopyası, yazım kurallarına uygun olduğuna iliş-
kin beyan formuyla birlikte danışman tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile
ilgili enstitüye gönderilir. Enstitü tezin daha önce kabul edilen tez konusu önerisine, enstitünün
yazım kurallarına ve formdaki belirtilen hususların uygunluğunu inceler ve sonucunda uygun
olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.

(2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez konusu veya anabilim/anasanat dalı
programıyla ilgili özgün bir makalenin bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde öngörülen dergilerde yayınlanması veya yayına kabul edilmesi şarttır. Yayınlarda
doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Değerlendirme 50 nci maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre yapılır.

(3) Tezin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağladığının tespit edilmesi
halinde; danışman önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle; enstitüye tez jürisi
bildirilir. Jüri, tez izleme komitesi dâhil beş kişiden oluşur. İki öğretim üyesinden en az biri
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üye-
lerinden ve aynı nitelikteki iki yedek üyeden oluşur. Önerilen tez jürisi, enstitü yönetim kurulu
kararıyla belirlenir. Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri asıl ve yedek jüri üyelerine,
enstitü yönetim kurulu kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de ko-
nuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından
geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(4) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde
yapılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan iki hafta önce enstitü
müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma
sınavı anabilim/anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı
yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılamaması durumunda, dışarıdan
görevlendirilen yedek üye davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri
oluşturulur.

(6) Sınav, 60-120 dakika arasında tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölü-
münden oluşur. Sorular tutanak altına alınır. Sınav dinleyicilere açık olur, ancak dinleyiciler
soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
oybirliği/oyçokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Kararın red veya düzeltme olması
halinde jüri üyeleri görüşlerini kişisel raporlarında ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtirler. Jüri
üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir. Enstitü, düzeltme
veya red kararlarında jüri tarafından belirlenen düzeltilmesi istenen hususları veya red gerek-
çelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(7) Tezin kabul edilmesi halinde “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(8) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise, “Tez Adı
Değişikliği Önerisi Formu” doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir. Tez
adı değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(9) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve
mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim
kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilir. Tez, bu süre
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sonunda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar savunulur. Savunma sınavında tezi red-
dedilen öğrenciye yeniden danışman ile tez izleme komitesi atanır ve/veya yeni bir tez konusu
belirlenir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanların
talepleri halinde bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre “Tezsiz Yüksek Li-
sans Diploması” verilir.

Doktora diploması
MADDE 58 – (1) Mezun öğrenciye “Doktora Diploması” verilir.
(2) Mezuniyetine karar verilen öğrencilerden; ciltli iki adet tez çalışmasını, PDF for-

matında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve ilişik kesme evraklarını enstitüye ve ayrıca jüri
üyesi kadar sayıdaki ciltlenmiş tez çalışmasını anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim ede-
rek işlemlerini tamamlayanlara diplomanın verilmesi esastır.

(3) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anabilim/anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar
verdiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Programın amacı
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak,

müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmek, bağımsız araş-
tırma yapmak ve yeni sentezlere ulaşmaktır.

Programın kapsamı
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik programı;
a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 krediden az, 30 kre-

diden fazla olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer
ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalardan oluşur.

b) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 42 krediden az, 50 krediden
fazla olmamak kaydıyla en az ondört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer ve
uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalardan oluşur.

c) Bir yarıyılda 30 AKTS olmak koşuluyla toplamda; yüksek lisans derecesi olanlar
için 180-240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240-300 AKTS olarak
planlanır.

Programın süresi
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlilik programını tamamlama süresi yüksek lisans dere-

cesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz
yıldır.

(2) Sanatta yeterlik programını belirlenen azami süre içinde tamamlayamayanlar, 2547
sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, ön yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez öne-
risi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler sonuna
kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tezini jüri önünde savunması için
her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Sanatta yeterlilik programı tez/sanatta yeterlilik izleme komitesinin olumlu görüşü
ve anabilim dalı başkanlığının teklifi ile en erken; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde
altıncı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenlerde dokuzuncu yarıyıl sonunda tamamlanabilir.
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(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje
çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı
için sınava giremeyen öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her
seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması”
verilir.

Ön yeterlik sınavı
MADDE 62 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin anasanat dalı ve sanatta ye-

terlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterliliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra en geç izleyen ya-

rıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci için anasanat dalı başkanlığı
jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Enstitü yönetim kurulu
önerilen adaylar arasından asıl ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri, en az biri başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşturulur. Danışman, jürinin doğal
üyesidir. Enstitü tarafından jürinin görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınavla
ilgili belgeleri anasanat dalı başkanlığına gönderilir. Öğrenci konuya ilişkin yazılı olarak bil-
gilendirilir. Danışman dışındaki jüri asıl üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav,
anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yükseköğ-
retim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak
yedek üye sınava davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri oluşturulur.

(4) Ön yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anasanat dalına tebliğini izleyen
günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır. Anasanat dalı başkanlığı da sınav yeri, tarihi ve
varsa başka bir yükseköğretim kurumundan katılımı muhtemel üyenin ismini sınavdan iki hafta
önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Ön yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı, sözlü ve performansa dayalı olarak iki bölüm
halinde yapılır. Öğrencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması
koşuluyla, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması şarttır. Sözlü sınavdan başarılı sa-
yılmak için ise üyelerin oybirliği/oyçokluğunun kararı gerekir. Sözlü sınavda sorulan sorular
tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda
başarısız olan öğrenci ön yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Ön yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir.

(7) Sınav evrakları anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye iletilir.

(8) Jüri, ön yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile,
toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek ve ders kapsamını belirtmek şartıyla eksik görülen
konuyla ilgili ders/dersler almasını enstitüye önerebilir.

(9) Ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, Mesleki Eğitim Derslerinden “Gelişim
ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini alır. Ancak, danışmanın
önerisi ile bu dersler ön yeterlik sınavından önce de alınabilir. Mesleki eğitim dersleri kredili
olarak okutulur ancak, kredisi sıfır kabul edilir ve toplam krediye dâhil edilmez. Başarı notu,
G veya K olarak verilir ortalamaya dâhil edilmez. Önceden bu dersleri alıp başarılı olanlar
derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin sanatta yeterlik tez savunmalarına girebilmeleri
için bu derslerden başarılı olmaları şarttır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 63 – (1) Ön yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için; danışmanın öneri-

siyle anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir
tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anasanat dalı başkanının teklifi arasında
farklılık olması halinde anasanat dalı kurul kararına göre uygulamaya devam edilir.

(2) Tez izleme komitesi komitenin doğal üyesi olan danışman dahil olmak üzere üç öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışman dışındaki iki üyeden biri aynı anasanat dalından, diğer üye
ise farklı anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir. Tez danışmanı aynı zamanda tez izleme ko-
mitesinin başkanıdır. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni
bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde anasanat dalı başkanlı-
ğının teklifi ve yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 64 – (1) Ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay

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

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez önerisinin kabul veya
reddine oybirliği/oyçokluğuyla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez
önerisinin değerlendirildiği toplantıyı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, tez izleme komitesi kararını bu Yönetmeliğin 59 uncu mad-
desindeki esaslara göre inceler ve tez konusunu karara bağlar. Enstitü yönetim kurulu gerekli
görmesi halinde, gerekçeleri ile birlikte düzeltme talep edebilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman atanmasını isteme ve tez konusunu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi de oluşturulabilir. Prog-
rama aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay, danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise altı ay içinde yeni tez önerisi savunmasına alınır.

Tez izleme komitesi raporu
MADDE 65 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-

Haziran ile Temmuz-Aralık dönemindeki tez çalışmalarını değerlendirmek üzere dönemlerin
sonunu takip eden bir ay içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay öncesinden komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından oybirliği/oyçokluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Belirlenen sürelerde rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez yeterlilik izleme ko-
mitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komitenin kararı anasanat dalı başkanlığı tarafından
üç gün içerisinde enstitüye iletilir.

(2) Tez çalışmasının, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya aralıklı ola-
rak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, anasanat dalı başkanlığının teklifi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır
ve/veya yeni bir tez konusu belirlenir.

(3) Tez konusunun veya adının değişikliği söz konusu olması halinde Tez İzleme Ko-
mitesinin teklifi, “Tez Konusu/Adı Değişikliği Formu” doldurularak anasanat dalı aracılığıyla
enstitüye sunulur ve yönetim kurulu karara bağlar.

Tez jürisinin belirlenmesi ve çalışmanın sonuçlanması
MADDE 66 – (1) Tez çalışması tamamlandığında tezle ilgili sergi, proje, resital, konser

veya temsil hakkında yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir metnin, varsa resim,
slayt, çizim, taşınabilir uygulama eseri ve benzeri araçlarla desteklenen ciltsiz bir kopyası yazım
kurallarına uygun olduğuna ilişkin form ile birlikte danışman tarafından anasanat dalı başkan-
lığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir. Enstitüce tezin daha önce kabul edilen tez konusu
önerisine ve enstitünün yazım kurallarına ve formdaki belirtilen hususlara uygunluğu incelenir,
uygun olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.
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(2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için hazırlanan tez kapsamında izleyiciye
açık bir performans programı/sanat uygulaması gerçekleştirilmesi aranır.

(3) Tezin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağladığının tespit edilmesi
halinde danışmanın önerisi ve anasanat dalı başkanlığının görüşüyle tez jürisi enstitüye bildi-
rilir. Jüri, tez izleme komitesi dâhil beş kişiden oluşur. İki öğretim üyesinden en az biri başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili anasanat dalı öğretim üyelerinden ve aynı
nitelikteki iki yedek üyeden oluşur. Önerilen tez jürisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla belir-
lenir. Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tez kapsamındaki tüm çalışmaları asıl ve yedek jüri
üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını ise anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de
konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tez kapsamındaki tüm çalışmalar görevlendirilen
üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendirilenlere ise posta
yoluyla gönderilir. Sanat eseri, taşınamayan bir uygulama ise jüri tarafından yapıldığı yerde
değerlendirilir.

(4) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde
yapılır. Anasanat dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan iki hafta önce enstitü mü-
dürlüğüne bildirir ve ilan eder.

(5) Danışman dışındaki jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma
sınavı anasanat dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yük-
seköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılamaması durumunda, dışarıdan gö-
revlendirilen yedek üye davet edilir. Jürinin yine de toplanamaması halinde yeniden jüri oluş-
turulur.

(6) Sınav, 60-120 dakika arasında tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölü-
münden oluşur. Sorulan sorular tutanak altına alınır. Sınav izleyicilere/dinleyicilere açık olur, ancak
izleyiciler/dinleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere/dinleyi-
cilere kapalı olarak tez hakkında oybirliği/oyçokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir.
Kararın red veya düzeltme olması halinde jüri üyeleri görüşlerini kişisel raporlarında ayrıntılı
ve gerekçeli olarak belirtiler. Jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu diğer sınav
evrakları ile birlikte anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye
iletilir. Enstitü, düzeltme veya red kararlarında jürice belirlenen düzeltilmesi gereken hususları
veya red gerekçelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir.

(7) Kabul edilen tezlere ait metin çalışmasının “tez onay sayfası”nda jüri üyelerinin
imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını
imzalar.

(8) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise, jürice “Tez
Adı Değişikliği Önerisi Formu” doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.
Tez adı değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(9) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve
mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim
kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilir. Tez, bu süre
sonunda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar savunulur. Savunma sınavında tezi red
edilen öğrenciye yeniden danışman ile tez izleme komitesi atanır ve/veya yeni bir tez konusu
belirlenir. Lisans derecesi ile sanatta yeterliliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-
yanların talepleri halinde bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre “Tezsiz
Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 67 – (1) Mezun öğrenciye “Sanatta Yeterlik Diploması” verilir.
(2) Mezuniyetine karar verilen öğrencilerden; ciltli iki adet tez çalışmasının metni ile

PDF formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyası ve ilişik kesme evrakları enstitüye ve ayrıca
jüri üyesi kadar sayıdaki ciltlenmiş tez çalışmasını anasanat dalı başkanlığına teslim ederek iş-
lemlerini tamamlayanlara diplomanın verilmesi esastır.
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(3) Sanatta Yeterlik Diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu anasanat dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih ilgili enstitü yönetim kurulunun mezuniyete karar
verdiği tarihtir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İkinci lisansüstü programa kayıt
MADDE 68 – (1) Enstitülerinden birinde lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler;

kayıtlı oldukları programın yanı sıra başvuru koşullarını sağlamaları ve kabul edilmeleri halinde
enstitünün farklı bir lisansüstü programına kayıt yaptırabilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 69 – (1) Engellilik durumunu ve derecesini sağlık raporuyla kanıtlayan öğ-

renciler engelleri nedeniyle herhangi bir derse katılımlarında güçlük içinde bulunmaları duru-
munda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının uygun gördüğü değişiklikler, uyarlamalar
ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması gözetilir. Öğrenci o dersin gerekliliklerini
yerine getiremiyorsa, varsa o derse eşdeğer olan başka bir ders alır.

(2) Öğrencinin engeli esas alınarak, dersi veren öğretim elemanının uygun görmesiyle
sınav yeri, şekli, süresiyle ilgili farklı düzenlemeler yapılabilir. Bu amaçla sınavda kullanılacak
özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler ile okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya
da araçlar sağlanır.

(3) Üniversite engelli öğrencilerin bilgiye erişimi konusunda gerekli önlemleri alır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Ku-

rulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 71 – (1) 19/9/2011 tarihli ve 28059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi gereğince, 6/2/2013
tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı olan öğrencilerden mezun olanlar
için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi
ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olma şartı aranmaz.

Yürürlük
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/11)’İNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/17)

MADDE 1 – 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inin 6 ncı maddesinin birinci fık-
rasının (r) bendinin, üçüncü alt bendinin ikinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- Şeker miktarı 100 g/L’den daha az olmalıdır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Haziran 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29041 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/239 
KARAR NO : 2014/291 
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2012/14478 
SANIK : FAHIMEH NOROOZIAN, Noormohammad ve Iran Dokht 

kızı, 02/05/1957 TAYBAD doğumlu. Mashad Şehri Koşar 
21 Sk. No: 14 İRAN adresinde oturur. 

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında 
Hırsızlık. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nun 142/1-b, 
62/1, 53/l-(a,b,d,e ve c), maddeleri gereğince 10 ay hapis Mahkumiyet cezasını içeren hükmünün 
açıklanmasının CMK 231 Md. uyarınca geri bırakılmasına, 

Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde 
hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen hükmün 
açıklanmasına, 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi 
yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi 
yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan 
olunur.  5346 ————— 

ESAS NO : 2011/140 
KARAR NO : 2014/285 
C.SAVCILIGI ESAS NO : 2011/3652 
SANİK : GİA MAMULASHVILI Givi ve Maia oğlu, 1990 

GÜRCİSTAN doğumlu. Zagobexi Sulkhan Saba Orbeliahi 
No:1 GÜRCİSTAN adresinde oturur. 

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya hakkında 
Hırsızlık.  

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK.nun 142/1-b, 
35/1-2, 62/1, 53/1-(a,b,d,e ve c), maddeleri gereğince 10 ay hapis Mahkumiyet cezasını içeren 
hükmünün açıklanmasının CMK 231 Md. uyarınca geri bırakılmasına, 

Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde 
hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen hükmün 
açıklanmasına, 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi 
yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi 
yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan 
olunur. 5345 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

SAYI: 2013/516 – 2014/159 E K 

Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; ssç.lar murat Işık ve Halil Yanar hakkında 

üzerlerine atılı elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 3 yıllık denetim süresi verilmiş, 

Verilen bu karar dava dosyasında katılan olarak bulunan WASEM NAJJAR (Muhammet 

ve Reşide kızı 1989 İdlip D.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan)’ın yokluğunda verilen karar 

katılanın gerek duruşmada gerekse iddianame aşamasında beyan ettiği adresine tebliğ edilmiş, 

Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan katılanın 

mahkememize vermiş olduğu adresinde bulunmadığından ve adresi bilinmediğinden tebliğ 

edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5142 

————— 

SAYI: 2013/415 - 168 E K 

Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Egtidel oğlu, 1988 Halep D.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan MAAN HATİB hakkında yokluğunda karşılıksız yararlanma ve 

mühür bozma suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıllık denetim süresi 

hükmü verilmiş, 

Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan sanığın 

mahkememize vermiş olduğu adresinin yetersiz olması nedeniyle tebliğ edilemediği anlaşılmış 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5141 

————— 

SAYI: 2013/313 - 2014/173 E-K 

Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Ezeddin ve Tuhuraıa oğlu, 1995 Homs D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan AHMAD BAHBOUH hakkında yokluğunda taksirle ölüme 

neden olma suçundan mahkumiyet kararı verildiği, verilen bu kararın katılan vekili Av. B Hakan 

Köseoğlu tarafından temyiz edilmiş olup, 

Temyiz dilekçesinin yabancı uyruklu olan ve Türkiye’de sabit ikameti bulunmayan 

sanığın mahkememize vermiş olduğu adresinden ayrılmış olduğu ve adresinin bilinmediğinden 

tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ve temyiz 

dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5140 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİDROLİK KONTROL ÜNİTELERİ MALZEMELERİ VE ELEKTRO-HİDROLİK 

AKTÜATÖR MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEREK ÇALIŞIR HALE 

GETİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Doğalgaz Santralında 2 adet Hidrolik kontrol Ünitelerinin malzemeleri ve 2 adet 

Elektro-Hidrolik Aktüatör malzemelerinin temin edilerek çalışır hale getirilmesi. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/69568 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks: (0212) 875 91 10-13 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusunun: 

a) Niteliği  : 2 adet Hidrolik kontrol Üniteleri malzemeleri ve 2 adet 

Elektro-Hidrolik Aktüatör malzemelerinin temin edilerek 

çalışır hale getirilmesi. 

b)Türü : Mal alımı. 

c) Dosya No  : 2014/24 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL  

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü  

f) İşin Süresi : Sözleşmeye müteakip 97 takvim günüdür. 

3 - İhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 17/07/2014 Perşembe günü – Saat 15:00’te  

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü P. K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret Servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz 

Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’lu hesaba havale 

edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları 

adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 17/07/2014 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ 

Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verebilecekleri 

gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 5453/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Turhal Belediye Başkanlığından: 

1. İdarenin 

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı  
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1  60300 Turhal -TOKAT 

c) Telefon - Faks Numarası : 3562751031 – 3562761156 
2. İhalenin Konusu : 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçenin Hamide Köyü 873 nolu Parsel 16.539,57 m2 lik 

tapuda Arasa Vasıflı Taşınmaz (üzerinde 3 katlı Otel, 6 adet 
Apart Ev, Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, Sosyal 

Tesis, Otopark) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesine 
çıkarılacaktır 

3. İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Turhal Belediyesi Encümen odası 

b) Tarihi ve Saati : 10/07/2014 – 10:00 
4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 

a) Özel Şahıslar;  b) Tüzel Kişilikler  
- Kanuni ikametgah  - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi. 
- İmza sirküsü  - Yetki belgesi 

- Tebligat adres beyannamesi - İmza sirküsü 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi - Tebligat adres beyannamesi 

  (T.C kimlik numaralı) - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
- Doküman Alındı Belgesi   (T.C kimlik numaralı, Ortaklar) 
 - Sicil Gazetesi 

 - Doküman Alındı Belgesi 
c) Geçici Teminat Belgesi 

d) Belediyemizden borcu yoktur belgesi  
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname 

5. İlçenin Hamide Köyü 873 nolu Parsel 16.539,57 m2 lik tapuda Arsa Vasıflı Taşınmaz 
(Üzerinde 3 katlı Otel, 6 adet Apart Ev, Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, Sosyal Tesis, 
Otopark ) 3.000.000,00 TL (Üç milyon türk lirası) muhammen bedel üzerinden satış ihalesi 

yapılacaktır.  
6. Geçici teminat miktarı;  

- İhaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. 
maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit dahili 
banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır. 

7. Satışı yapılacak olan taşınmazın bedeli; Sözleşmeyi müteakip 10 gün içerisinde %70’i 
peşin geri kalanı 3 eşit taksitte ödenecektir. Taksitler peşinatı takip eden ay başlayacaktır. Ancak 

2886 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine istinaden 57 inci maddede yazılı süre içinde taahhüdün 
şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, 

sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.  
8. İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme, Tellaliye, Damga Vergisi giderleri 

alıcıya aittir. 

9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

11. İhale dokümanı, Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 500,00 TL 

karşılığında temin edilebilir.  
12. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

13. İştirakçiler ihale teklif zarflarını 10.07.2014 tarih 09:45 e kadar Belediyemiz Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra verilen teklif 

zarfları kabul edilmeyecektir. 
14. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5455/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6.751,22 TL ile en çok 152.681,97 TL arasında değişen; 

07.07.2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 675,12 TL, en çok 

15.268,20 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, kamyonet - panelvan, 

otobüs vb. 13 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu 

Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu 

Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 08.07.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 5452/1-1 

—— • —— 
131.000 TON PANCARIN NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız 2014/2015 Kampanya dönemi ihtiyacı tahmini ± %20 toleranslı 131.000 

Ton pancarın Fabrikamıza bağlı bölge kantarlarından, Fabrikamıza nakliye işi kapalı teklif 

mektubu almak suretiyle ihale edilecektir. 

 

İşin Konusu Miktarı 
Geç. 

Temin. 

İhale Tarihi 

ve Saati 

1 Pancar Nakliye ± % 20 Toleranslı 131.000 ton Ton %5 
07.07.2014-

14.30 
 

2 - İhale, 07.07.2014 Pazartesi günü saat 14:30'da Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel 

Müdürlüğü binasında yapılacak olup, ihaleye katılacak Firmaların teklif mektuplarını ihalenin 

yapılacağı gün, en geç saat 14:00'e kadar, Fabrikamız Haberleşme Servisine ulaştırmaları 

gerekmektedir. 

3 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı 

yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması 

gerekmektedir. 

4 - İhale ile ilgili şartname-sözleşme Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Ticaret Servisinden 

bedelsiz temin edileceği gibi, gibi www.amasyaseker.com.tr web sitemizden de incelenebilir. 

5 - Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine 

ihale etmekte serbesttir. 

Müracaat Tel: 0358 417 2511 (Dahili 275) 

Duyurulur. 5460/1-1 
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BORU TESPİT DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 

Boru Tespit Dedektörü alımı BOTAŞ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’ne göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/70888 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık Mevkii Etimesgut/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3122998282 - 3122998300 

c) Elektronik posta adresi : ofaruk.durmus@botas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Boru Tespit Dedektörü - 27 ADET 

b) Teslim yerleri  : 10 Adet Botaş İstanbul İşletme Müdürlüğü 

  17 Adet Kayseri İşletme Müdürlüğü 

  Açık Adres ve irtibat kurulacak personel bilgileri 

Sözleşme sonrasında Yükleniciye bildirilecektir. 

c) Teslim tarihi : İstekli tarafından teklifinde belirtilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Eskişehir Yolu 23. Km. Yapracık/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2014 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ 

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara Şubesi 

nezdindeki TR860001500158007292429682 no’lu cari hesabı 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. 

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 

Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5444/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Aydın Defterdarlığından: 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ 

TABLO 1 

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ 
İMAR 

DURUMU 

Aydın Didim Merkez 2173 6 Arsa 2.335,80 

Resmi kurum 

ve sosyal tesis 

alanı 

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZ 

TABLO 2 

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ 
İMAR 

DURUMU 

Aydın Didim Merkez 2014 2 Arsa 4.106,14 Konut alanı 

 

1. Yukarıda Tablo 2’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz yükleniciye devredilerek, 

karşılığında Tablo 1’de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine mevcut projesine göre 

‘Malmüdürlüğü hizmet binası ve lojman’ yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine 

göre Pazarlık Usulü ile 10.07.2014 tarihinde saat 10:00 da Aydın Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü Makam odasında Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi yapılacaktır. 

2. İhale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. 

3. İhaleye ilişkin şartname, İdaremizde mesai saatleri içerisinde görülebilir.  

4. Geçici teminat bedeli 355.000,00-TL (üçyüzellibeşbin TL) dir. 

5. (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç 

unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal 

ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları 

toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri 

kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, 

yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. 

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların 

istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale 

komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra 

ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları 

hemen geri verilir. 

(4) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî 

tedbir konulamaz. 
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6. İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır. 

7. Söz konusu taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2.880,64 m2 

kapalı inşaat alanlı, 1.769.433,12 TL yaklaşık maliyetli Malmüdürlüğü hizmet binası ve lojmana 

karşılık, Didim İlçesi Merkez mahallesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait, 2014 ada, 2 parsel 

numaralı, 4.106,14 m2 yüzölçümlü, tahmini bedeli 2.361.030,50 TL olan taşınmaz mal verilerek, 

bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 591.597,38 TL farka, ihale neticesinde yapılacak 

artırmada meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak 

Hazineye ödenecektir. 

8. Teklifler, yükleniciye devri öngörülen taşınmazın toplam tahmini bedeli (2.361.030,50 TL) 

üzerinden artırım şeklinde alınacaktır.  

9. Taşınmazın bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez. 

10. İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV’den, satış ve 

devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu 

taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme 

imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf 

yükleniciye aittir. 

11. İhaleye katılabilmek için İstekliler;  

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

b) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu veya Banka 

Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27’nci 

Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi 

olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması 

gerekir. 

c) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya 

aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesini, Özel hukuk Tüzel 

kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odası veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 

kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza 

sirkülerini veya vekaletnameyi; 

Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 

kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim 

beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli 

olması zorunludur) 

İhale saatine kadar İhale Komisyonuna başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

12. İhale ilanı Aydın Defterdarlığı internet adresinde (www.aydindefterdarligi.gov.tr) ve 

www.milliemlak.gov.tr adreslerinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce 

komisyona ulaşması şarttır. 

13. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi 

bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 5253/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2014/42 

b) Niteliği, türü ve miktarı : HİDROJEN SAFİYET İZLEME SİSTEMİ İÇİN 

YEDEK ALIMI (5 KALEM DE 13 ADET) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 120 (yüzyirmi) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/07/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2014/43 

b) Niteliği, türü ve miktarı : PASLANMAZ BORU, DİRSEK, TEE VE 

REDİKSİYON ALIMI (90 Mt 5, 5,2 ADET ) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 60 (altmış) gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/07/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

C - a) Dosya No : 2014/44 

b) Niteliği, türü ve miktarı : ASİT DOZAJ POMPALARINA (BRAN LUEBBE 

MARKA ) YEDEK PARÇA ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 4 (dört) aydır. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 10/07/2014 PERŞEMBE Günü Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  

Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 

Vakıfbank Afşin Şubesi  

Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 
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7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 5333/1-1 

—— • —— 

YANGIN SÖNDÜRME VE YANGINDAN KORUNUM SİSTEMLERİ  

PROJELENDİRME HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Sarıcak–Yeniköy–Şahaban-Beykan Üretim İstasyonları 

Yangın Söndürme ve Yangından Korunum Sistemleri Projelendirme Hizmetleri İşi, hizmet alımı 

T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2014/70047 

1 - İdarenin  

a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180. Cad. 

No:86  06100 Çankaya-ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 207 3707 – 3764, (312) 286 90 17 

c) Elektronik posta adresi  : sucuka@tpao.gov.tr, sulay@tpao.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne ait 4 adet üretim 

istasyonun (Sarıcak – Yeniköy – Şahaban – Beykan) 

Yangın Söndürme ve Yangından Korunum Sistemlerinin, 

yapımı için gerekli uygulama projeleri, şartnameleri, 

hesaplamaları ve ihale dokümanlarını kapsayan 

Projelendirme Hizmetleri İşi 

b) Yapılacağı yer : Diyarbakır 

c) Süresi : 120 gün 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. 

Cadde No: 86  06100 - Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06.08.2014  14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1 İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili 

olduğunu gösteren belgeler; 

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

Belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası belgesi, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

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

noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2 Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3 Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.4 ihale konusu iş veya benzer nitelik ve ölçekteki işlerde özel hizmet deneyimlerini 

göstermek üzere; son 5 (beş) yıl içerisinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az 

%70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz olarak kabul edilen yangın söndürme ve 

yangından korunum alanlarındaki benzeri işlerdeki teklif ettiği bedelin en az %25’i oranı 

değerindeki iş deneyim belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı TPAO Genel Müdürlüğü, Sıtkı Sancar Binası Üretim Daire 

Başkanlığı 1. Kat 146-150 no’lu odalarda görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten 

satın alınabilir.  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar “Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin 

Kat Gelen Evrak Servisi” adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90 

takvim günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 5458/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA 60 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 

KOMPOZİT KAPLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/68405 

1. İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Şartnamenin görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
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2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 

60 Adet Hemzemin Geçitte Kompozit 

Kaplama Yapılması İşine ait ihale; 

08.07.2014 Salı Günü Saat 15:00’de 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 08.07.2014 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  200,00.- TL bedelle 

temin edilebilir. 

6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5298/1-1 

—— • —— 

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 55.000 m3 BALAST 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/70661 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ-

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı 

    ve miktarı : TCDD 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) İHTİYACI 

55.000 m³ (Kardeşgediği istasyonunda 20.000 m3 ve 

Çakmak istasyonunda 35.000 m3 olmak üzere toplam 

55.000 m3) BALAST ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 24/07/2014 Perşembe günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol 

Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) 

KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5429/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan 

dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

TIP FAKÜLTESİ     

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Dahili Tıp Bil. Çocuk Ruh Sağ. Hast. Profesör 1 1 

 Ruh Sağlığı ve Hast. Profesör 1 1 

 Nükleer Tıp Profesör 1 1 

 Çocuk Sağ. Hast. Doçent 3 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ     

Bölüm  Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Elektr. ve Hab. Müh.  Elektronik Doçent 2 1 

Makine Müh.  Ter. Isı Tek. Doçent 2 1 

 Mekanik Doçent 2 1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Bölüm  Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Yabancı Dil. Eğ.  İngiliz Dili Eğitimi Doçent 3 1 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 

    

Bölüm  Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Uluslararası İlişk.  Siyasi Tarih Doçent 3 1 

BARBAROS DENİZCİLİK 

YÜKSEKOKULU 

    

Bölüm  Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Denizcilik İşlt. Yön.  Doçent 2 1 

ADALET MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

    

Bölüm  Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Hukuk  Adalet Doçent 3 1 

 5473/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

DUYURU 

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 

Akademimiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili 

maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 

sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Alanı Prof. 
Yrd. 

Doç. 
Açıklama 

Güvenlik 

Bilimleri 

Enstitüsü 

Uluslararası 

İlişkiler 
1  

Türk-Amerikan ilişkileri; Türkiye’nin yeni 

Orta Doğu Yaklaşımı; Din ve Etnisite 

konularında çalışmaları olmak   

Siyaset Bilimi & 

Kamu Yönetimi 
 1 

Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında 

doktora yapmış olmak; Yasemin devrimi 

ve Tunus’un Siyasal sistemi, Dini gruplar 

ve siyaset, John Locke üzerine yayınlanmış 

çalışması olmak 

Siyasal Coğrafya  1 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında 

lisans ve Coğrafya ve Çevresel 

Sürdürebilirlik alanında doktora yapmış 

olmak; Siyasal Coğrafya ve Jeosiyaset ile 

ilgili yayınlanmış çalışması olmak 

Uluslararası 

İlişkiler 
 1 

Uluslar arası İlişkiler alanında lisans ve 

Siyaset ve Uluslar arası çalışmalar alanında 

doktora yapmış olmak; Balkanlar, Bosna, 

Kıbrıs ve Osmanlı-Yunan savaşı 

konularında çalışmaları olmak  

Tarih   1 

Yakın Çağ alanında doktora yapmış olmak, 

Mütakere sonrası Kuzey Irak ve 

Balkanlarda Osmanlı Tarihi ve Mirası 

üzerinde yayınlanmış çalışması olmak 

Güvenlik 

Yönetimi ve 

Organizasyon 

 1 

İşletme ABD’da Yönetim ve Organizasyon 

alanında doktora yapmış olmak, Emniyet 

teşkilatında psikolojik güçlendirme ve 

duygusal bağlılık ile kurumsal kültür ve alt 

kültürler konularında çalışmış olmak  

Kamu Yönetimi 

& Kentleşme 
 1 

Kamu Yönetimi lisans ve Kentsel Politika 

Planlaması ve Yerel Yönetimler alanında 

doktora yapmış olmak, Orta Asya ve 

Özbekistan’da şehir politikası ve yerel 

yönetimler alanında çalışmaları olmak 

Antropoloji  1 

Paleoantropoloji alanında lisans ve doktora 

yapmış olmak; Paleopatolojik açıdan Diş 

ve Çene üzerine çalışmaları olmak 

Başvuru Adresi: Polis Akademisi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü Kat. 2 Ankara/Gölbaşı 

Tel: 0 312 462 85 21 5464/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği
— Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)’inde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/17)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


