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Ukrayna’da özellikle çatışmaların olduğu ve halen riskli bölgelerde bulunan Ahıska
Türkü soydaşlarımızdan Türkiye’ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak
üzere, 2015 yılında 677 ailenin iskânlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilmesi; Dışişleri
Bakanlığının 20/4/2015 tarihli ve 7766471 sayılı yazısı üzerine, 2/7/1992 tarihli ve 3835 sayılı
Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

K. İPEK
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 40. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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YÖNETMELİK
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine bağlı
enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans
programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans
sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),
c) DYS: Doktora Yeterlik Sınavını,
ç) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
d) EABDB: Enstitüye bağlı Anabilim Dalı Başkanlığını,
e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
f) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
g) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
ğ) İlgili enstitü kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
h) İlgili yönetim kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
ı) LÜEÖY: 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini,
i) ÖİDB: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
j) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve
uzmanları,
k) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
l) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans
programları için iki yılı (dört yarıyılı), doktora programları için dört yılı (sekiz yarıyılı), lisans
sonrası doktora programları için beş yılı (on yarıyılı),
m) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,
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o) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
ö) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile
ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,
p) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
r) Üniversite (KGTÜ): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YDYO: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili, İngilizce
veya Türkçedir. İnterdisipliner EABD’leri için eğitim öğretim dili Senato tarafından belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan doktora programlarına başvuru için adaylar
İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.
(3) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olan veya yurt dışında İngilizce eğitim
veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.
(4) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarih itibari ile son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci olanların, başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği dil puanını
sağlamış olmak koşulu ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri istenmez.
(5) Öğretim dili İngilizce olan bir doktora programına izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste iki yıl ya da daha uzun süre ara veren öğrencilerin, yeniden kayıt yaptırabilmeleri için YDS/TOEFL veya ÖSYM tarafından yayınlanan ve YÖK tarafından kabul edilen
eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini kanıtlamaları gerekir. Ancak son dört yarıyıl içinde
en az bir yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerde bu koşul aranmaz.
(6) YDS/TOEFL veya ÖSYM tarafından yayınlanan ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi, azami
ve ek eğitim öğretim süresine dahildir.
(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın azami süresine dahil değildir.
(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim
öğretim süresine dahil değildir.
(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim öğretim süresine dahildir.
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Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç, her biri
14 (on dört) haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretime
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda
ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB tarafından belirlenerek
ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili EABDB tarafından yapılır.
Lisansüstü eğitim
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) programlarını kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun
önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.
(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili
EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.
(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulu tarafından karara
bağlanır.
Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Uluslararası ortak programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Ulusal ortak programlarda ise 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yurtiçindeki Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programlarının Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Değişim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve üniversite kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, 2547 sayılı
Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Yönetmelik esasına dayanılarak, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için gerekli başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu
öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili enstitünün
ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.
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(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili
enstitü müdürlüklerine yapılır.
(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABD tarafından belirlenen ve
ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.
(5) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların
ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına
lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya yüksek lisans
öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Yüksek lisans programına, başvuru
sırasında lisans programının son yarıyılında olan adayların, doktora programına başvuru sırasında halen lisans veya tezli yüksek lisans programının son yarıyılında olan adayların, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen sürenin
sonuna kadar tamamlamaları gerekir
(7) Başvuru için adayların, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak yüksek lisans ve doktora başvurularında 55, lisans sonrası doktora programına başvurularda 80 standart puanın altında olmamak kaydı ile, EABD’nin ilan ettiği ALES standart puanını elde etmiş olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. ALES puanının, %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yine Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı getirme şartı Senatoca belirlenir.
(8) ALES puanı dışında değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, üniversite senatosu tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Öğrenci kabulünde
ALES puanının yanı sıra gerekirse lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, merkezi yabancı dil sınavından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse ilgili EABD tarafından yükseltilmesi mümkündür.
(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’nin ilan ettiği
ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.
(10) Adaylar ALES puanı yerine ilgili EABD tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve
benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili EABD tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık
gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.
(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, adayın sınava
girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü
programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde
geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
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(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının
yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir.
Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle
yapılabilir.
(13) Öğrencilerin kabulü aşamasında, ilgili EABDB tarafından değerlendirme komiteleri oluşturulur. Kabul edilecek öğrenciler, ilgili EABDB’nin önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık, bilimsel hazırlık öğrencilerine akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.
(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen ve önkoşul derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı uygulanır.
(3) Bilimsel hazırlık programı en çok bir yıldan oluşur. Bu süre, ilgili programın azami
eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(4) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.
(5) Bilimsel hazırlık programının bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında yapılması gerekir. Bilimsel hazırlık programının öğrencinin kabul edildiği programdaki eşdeğer
olarak kabul edilmeyen tüm ön koşul derslerini içermesi zorunludur. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur.
Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü derslerin kredisi, bilimsel hazırlık derslerinin toplam
kredisinin 1/3’ünü geçemez. Bu dersler yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz.
b) Doktora bilimsel hazırlık programının dersleri lisans ve/veya lisansüstü derslerden
oluşur ve ilgili doktora programının ders yüküne sayılmaz.
c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD'nin
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI (program dışı) statüsünde lisansüstü dersler de
alınabilir.
(6) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans
derslerinden en az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları ve programı en
az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.
(7) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler bilimsel hazırlık programına devam edemezler ve ilgili lisansüstü programa başlayamazlar.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili
senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı
öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun,
ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından
belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir
kez yatay geçiş yapabilir.
(2) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi
aldıkları anabilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda
bulunan öğrenciler ALES puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının % 50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa
kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından
itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş
için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile
birlikte yapılır. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçiş ile ilgili kabullere bağlı olarak
Üniversiteye ödenecek eğitim ücretinin muafiyeti için Mütevelli Heyeti kabulü gerekir.
Programa ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler
için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
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Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere
iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.
(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.
(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.
(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.
Program dışı dersler
MADDE 18 – (1) Program dışı dersler (NI), öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Bu derslerle
ilgili esaslar şunlardır:
a) Program dışı statüsünde alınır.
b) NI statüsünde alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra
değiştirilmez.
c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya da
programlara saydırılmaz.
ç) NI statüsünde alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten
sonra NI olarak değiştirilmez.
d) NI statüsünde alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.
e) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.
f) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.
(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait
diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli
yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik
takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.
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(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABD başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.
(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan
edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli
kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, yabancı dil yeterlik (gerekli olduğu takdirde), ALES, azami süre ve lisansüstü programlara intibak
açısından bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.
(7) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar
kayıt yaptırdıklarında, EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya
tez danışmanı bilgilerinin ilgili kurullarca yeniden onaya sunulması gerekir. Bu aşamada tez
konusu ve tez danışmanında değişiklik de olabilir. Azami süresini tamamlayanlar için ise bu
Yönetmeliğin 46 ncı, 47 nci ve 48 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler Senatoca belirlenen koşullar çerçevesinde dersten çekilme işlemi yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Kredi transferi
MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil
olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, EABD’nın önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3’ünden fazlası kredilerin transferinde dikkate alınmaz.
Devam ve sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının
gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim
elemanı tarafından izlenir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.
(4) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın
ilk ayı içinde ilan edilir.
(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı
tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.
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(6) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri en az bir
yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde tarih, gün ve saatleri, ilgili EABD’nin görüşü
alınarak ÖİDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.
b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB
tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.
(7) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum
gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.
(8) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf
notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiş olup bu puanlar öğretim elemanın takdiri doğrultusunda değiştirilebilir:
a)
Harf Notu
Katsayı
Puan
AA
4,00
90-l00
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
70-74
DC
1,50
65-69
DD
1,00
60-64
FD
0,50
50-59
FF
0,00
0-49
NA
0,00
*
b) NA (devam etmedi) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF
notu işlemi görür.
(5) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere
verilir.
b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.
c) P (gelişmekte) notu, kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte
olan öğrencilere verilir.
ç) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
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d) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi
gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o
EABD’nin bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf
notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler
akademik takvimde belirtilir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik
takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.
(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu
ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde
EABDB’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin
dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bulunduğu birimin yönetim
kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik
takvimde belirtilir.
Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,
BA, BB ve S geçer notlardır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında da CB koşullu geçer nottur.
c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında
CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.
ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak
değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda
almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.
e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları
dersleri/dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste en yüksek
not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
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(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir,
b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyıl Üniversitede geçirilmelidir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu
için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.
c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı
ve başarılı olduğu tarihtir.
Bütünleme sınavları
MADDE 28 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
İntihal
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihalin önlenmesine yönelik
esaslar, KGTÜ Yayın Etik Komitesinin önerileri doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından düzenlenir. İntihal suçunun tespiti sonrasında ilgili makamlara duyurulması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları
adı altında iki farklı şekilde yürütülür.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(4) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programları için azami eğitim öğretim süresi üç
yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler Senato tarafından
belirlenir.
(2) Tezli yüksek lisans tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan
öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en fazla
3 ay ek süre verilebilir. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile 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 yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak
koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, tez çalışması ve tezin jüri önünde
savunulması aşamalarından oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre ise toplam altmış
krediden az olmamak koşuluyla ders ve altmış krediden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını
içeren özel konular derslerinden oluşur.
(2) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi
programın ders yüküne sayılabilir.
(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok
iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.
Yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD'nin
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla atanabilir.
(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu
tarafından belirlenir.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç
kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.
(4) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları gerekir.
(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde
ettiği sonuçları KGTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde ilgili programa
uygun olarak yazmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB'ye başvurur.
EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.
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b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim
kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.
c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD’nin resmi internet adresinde
duyurulur.
(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB tarafından
en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, 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 katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.
(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az
üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır.
(9) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu ÖİDB’ye
iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları için azami eğitim öğretim süresi
üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilir.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak
koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise bu program, en az doksan kredilik ders ve dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne
sayılabilir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için
ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
(5) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok
üç yılda başarıyla tamamlanması gerekir. Ayrıca başarılı olabilmesi için danışman onayı almış
olan tezsiz yüksek lisans proje dersinden başarılı olması gerekir. Başarılı olan öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
(6) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Bu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:
a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirmek veya yeni bir alana uygulama.
c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve
uygulama.
Doktora programında süre
MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını 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 yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 40 – (1) Doktora programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla
en az yedi adet kredili ders, programın gerektirdiği kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi,
tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Lisans sonrası doktora
programı toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet kredili ders, bir
adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması
aşamalarından oluşur.
(2) Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenci en az yüz yirmi kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez çalışmasını, lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci en az yüz seksen kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora derslerine sayılmaz.
(4) Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, lisans sonrası doktora programları derslerinin ise en çok üç yıl içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması
gerekir. Genel not ortalaması 3,00 olmak kaydı ile, doktora programlarında da CB geçer not
olarak kabul edilir.
(5) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez. Ancak, genel not ortalaması 3,00’ın üzerinde olmak koşuluyla, ilgili EABD’nin gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile programın bütün dersleri başarı ile tamamlanmadan
doktora yeterlik sınavına girilebilir.
Doktora tez danışmanı
MADDE 41 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB'nin
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri
arasından seçilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla atanabilir. Eş danışman en az doktora derecesine sahip olmalıdır.
(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu
tarafından belirlenir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavı (DYS), yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek
için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir.
(2) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, ilgili EABD’nin öğretim üyelerinden oluşan ve üç yıl süre ile görev yapan

17 Mayıs 2015 – Sayı : 29358

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora
derecesine sahip olması gerekir.
(3) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.
(4) Yüksek lisans derecesi ile doktora yapan öğrenciler DYS’ye en geç beşinci yarıyılın
sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar girmek zorundadırlar. Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını en geç doktora
programı derslerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir.
(5) DYS’de başarısız olan öğrenciler takip eden yarıyıl içinde DYS’ye girerler.
(6) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış
ve o aşamada başarısız olmuş sayılır ve EABDB öğrencinin ek dersler almasını isteyebilir.
(7) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek
öğrenci hakkında başarılı veya başarısız kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, EABDB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, aldığı derslere ek
olarak fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınan NI (program dışı) statüsündeki
kredili derslerden en az BB notu alınması gerekir.
(9) DYS’de başarısız olan öğrenciler tez önerisi savunmasına giremez.
(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senatoca
belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili
yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi
(TİK) atanır.
(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki başka bir EABD’den
veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile
değiştirilebilir.
(4) TİK’in ilk toplantısı, yeterlik sınavını müteakip en geç 6 ay içerisinde yapılır.
(5) TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda
iki kez toplanır.
(6) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.
(7) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (P) veya başarısız (U) olarak
belirlenir.
Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını
kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az 1 ay önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla
verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.
(3) Tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız bulunan öğrenciler takip
eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Öğrencilerin tez önerisi savunmasına ikinci kez girmemesi veya tekrar başarısız olması durumunda öğrenci yeni bir danışman
ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.
Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde
savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde
tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(4) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç
kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.
(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde
ettiği sonuçları KGTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB'ye başvurur.
EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl için akademik takvimde belirtilir. Tez savunmasına girebilmek için programın bütün derslerinin başarı ile tamamlanmış
olması gerekir.
b) Tez jürisi, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
Jüri, TİK’te yer alan öğretim üyeleriyle birlikte beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinden
en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olması gerekir. Eş danışman
tez jüri üyesi olamaz.
c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD ve enstitünün resmi internet
adresinde duyurulur.
(6) Tez çalışmasının sunulmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı
olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB
tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da
savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Azami süre içinde olan
öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.
(8) Tez savunması sonucunda başarısız olup tezi reddedilen öğrencilere yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(9) Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve bu
öğrencilere 48 inci maddeye göre işlem yapılır.
(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en
fazla üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
(11) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu
ÖİDB’ye iletilen öğrenci, doktora derecesi almaya hak kazanır.
ALTINCI BÖLÜM
Azami Süre Aşımında Uygulanacak İntibak İşlemleri
Tezli yüksek lisans programları
MADDE 46 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında altı yarıyılda derslerini tamamlayamayan; genel not ortalaması 3,00’ın altında olan; tez savunmasına girmeyen; tez savunmasında başarısız olan öğrenciler için aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.
b) Müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi
ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce
geçer not alınan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği EABD tarafından belirlenir.
Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen
yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin yeni azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık gelecek ders sayısına ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
c) Başarısız ve koşullu geçer not alınan dersler tekrarlanır.
ç) Öğrencinin tez konusu değişir.
d) EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile öğrencinin yeni dersler alması
veya daha önce alıp başarılı olduğu dersleri tekrarlaması istenebilir.
e) Öğrencinin talebi, ilgili EABD ve ilgili yönetim kurulu onayı ile 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.
f) İlgili EABD’nin öğrenci ile ilgili intibak önerisi ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
(2) Tez savunmasında üç ay uzatma sonunda koşullu başarılı olan öğrencilere gerekçeli
tez jürisi raporu ile üç ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencilere intibak hükümleri uygulanır.
(3) Tezle ilgili derslerden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez U alan öğrencinin
tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir.
(4) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.
Tezsiz yüksek lisans programları
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında azami süre sonunda derslerini
tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilerin programa intibakları yeniden yapılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.
b) Müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi
ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce
geçer not alınan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği EABD tarafından belirlenir.
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Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen
yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin yeni azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık gelecek ders sayısına ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
c) Başarısız ve koşullu geçer not alınan dersler tekrarlanır.
ç) İlgili EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile öğrencinin proje konusu değişebilir ve yeni dersler alması veya daha önce alıp başarılı olduğu dersleri tekrarlaması istenebilir.
d) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.
Doktora programları
MADDE 48 – (1) Doktora programlarında, azami süre sonunda derslerini tamamlayamayan; genel not ortalaması 3,00’ın altında olan; DYS de başarısız olan; tez önerisi savunmasında başarısız olan; tez savunmasına girmeyen veya tez sınavında başarısız olan öğrencilere
aşağıdaki intibak işlemleri uygulanır:
a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.
b) Müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi
ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce
geçer not alınan derslerden hangilerinin yeniden alınması gerektiği EABD tarafından belirlenir.
Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen
yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin yeni azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık gelecek ders sayısına ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.
c) Başarısız ve koşullu geçer not alınan dersler tekrarlanır.
ç) Öğrencinin tez konusu değişir. Bu öğrencilerin tekrar tez önerisi savunmasına girmesi
gerekir.
d) EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile öğrencinin yeni dersler alması,
daha önce alıp başarılı olduğu dersleri tekrarlaması, DYS’ye yeniden girmesi istenebilir.
e) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olup tezde başarılı olmayan öğrencinin,
talep etmesi halinde ve ilgili EABD önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
f) İlgili EABD’nin öğrenci ile ilgili intibak önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile kesinleşir.
(2) Tez savunmasında altı ay uzatma sonunda koşullu başarılı olan öğrencilere gerekçeli
tez jürisi raporu ile altı ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencilere intibak hükümleri uygulanır.
(3) Tezle ilgili derslerden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez U alan öğrencinin
tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir.
(4) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diploma ve belgeler
MADDE 49 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların
verilme koşulları aşağıdaki şekildedir:
a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
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c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet
koşullarını sağlayanlara verilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.
d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.
f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar Rektör, ilgili enstitü müdürü ve EABD Başkanı,
b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü, EABD Başkanı ve ÖİDB yetkilisi,
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi, ÖİDB yetkilisi tarafından imzalanır.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa
programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni
nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 50 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite
öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.
(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Burs
MADDE 52 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların
dağıtımına ilişkin esaslar KGTÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 53 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 54 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler KGTÜ Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.
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İzin
MADDE 55 – (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında eğitim ve maddi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık
bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.
EABDB izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi
bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak
öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(4) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri
çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.
(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik/tez danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendirilerek ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde
yarıyıl kaydını yaptırabilir.
Kayıt sildirme
MADDE 56 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru
ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.
Tebligat
MADDE 57 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan
posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Tebligat adres değişikliğini öğrenci en geç bir ay içerisinde ÖİDB’ye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde üniversite kayıtlarında bulunan adres geçerli sayılacaktır.
(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü
yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
17 Mayıs 2015
PAZAR
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:
Esas No : 2011/417
Karar No : 2014/405
Mahkememizin 11/07/2014 gün ve 2011/417 esas 2014/405 karar sayılı kararı ile Halil ve
Nigar oğlu, 1972 doğumlu, Bitlis, Adilcevaz, Heybeli nüfusuna kayıtlı BABAHAN BOĞA
hakkında;
Sanığın mağdur Rıza Yıldırım'ın 1.500 TL'sini hırsızlanmaktan; TCK.nun 141/1, 168/2
maddeleri uyarınca bir (1) yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında TCK.nun 53.
Maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına, TCK.nun 58/7 maddesi uyarınca cezasının
mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olarak yerine getirilmesine, cezasının infazından sonra
hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
Sanığın mağdur Yılmaz Şimşek'in cep telefonu ile 50 USD'sini hırsızlanmaktan; TCK.nun
141/1, 168/2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında
TCK.nun 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına, TCK.nun 58/7 maddesi
uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olarak yerine getirilmesine, cezasının
infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
Sanığın mağdur Aydın Canpolat'ın cep telefonunu hırsızlanmaktan; TCK.nun 141/1
maddesi uyarınca bir (1) yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında TCK. nun 53.
Maddesindeki hak yoksunluklarının uygulanmasına, TCK.nun 58/7 maddesi uyarınca cezasının
mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi olarak yerine getirilmesine, cezasının infazından sonra
hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik, iftira ve hürriyeti tehdit suçlarından
CMK.223/2-a maddesi uyarınca beraatine,
7201 sayılı Yasa gereğince iş bu ilamın Resmi Gazete'nin ilk çıkacak nüshasında ilanın,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu
tarihten itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda
bulanmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri,
temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağına ilan olunur.
3548
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Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2005/1308
Karar No : 2006/92
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 10/02/2006 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince Beraat kararı verilen Tayep ve Aicha
oğlu, 1969 doğumlu, Cezayir nüfusuna kayıtlı YACİNE KERFOUH tüm aramalara rağmen
bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
3537
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2010/448
Karar No : 2014/338
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin,
bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla taşımak suçundan sanık
Bulgaristan uyruklu Bulgaristan/Plovdıv nüfusunda kayıtlı Rangelov ve Yordanka oğlu,
08/05/1969 Plovdıv doğumlu olup Ustolipino Landos No: 43-Plovdıv/Bulgaristan adresinde
oturur FILIP RANGELOV MIHAYLOV hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 5607
sayılı yasanın 3/5, 5237 sayılı Yasanın TCK. 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 5 Ay hapis ve
2.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun
ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK' nun 50/1-a
maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının
150 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın
ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve
sanığın sonuç olarak 3.000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 3.000,00 TL adli para cezasının miktarı ile
sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine,
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 2.000,00 adli para cezasının miktarı
ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine,
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına dair verilen hüküm sanık
FILIP RANGELOV MIHAYLOV'a tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasında
ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur.
3538
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Orhangazi Belediye Başkanlığından:
1 - İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 455 ada, 121
parsel sayılı 31.849,37 m2’lik gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi
uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
2 - Bu husustaki ihale 27/05/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında
yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul;

ADA
455

PARSEL
121

MİKTARI
(M2)
31.849,37 m2

TAHM. BED.
7.006.861,40 TL

% 3 GEÇİCİ
TEM.
210.205,84 TL

GARANTİ
TEM.
1.000.000,00 TL

4 - 455 ada, 121 parselde bulunan 31.849,37 m2’lik gayr-i menkulün tahmini bedel
üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatı ihaleden evvel
ödenecektir.
5 - Muhammen bedele KDV dahildir.
6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 10.000,00 TL
bedelin mukabilinde temin edilir.
4239/1-1
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192.000 ADET HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İdarenin:
: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.

a) Adresi

GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi

: www.tcdd.gov.tr. (malzeme7@hotmail.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:
Bölge Müdürlüğümüz 73 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü-Konya sahasında bulunan
192.000 adet hurda beton travers 19.09.1996 Tarih 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
TCDD. Alım Satım ve İhale Yönetmeliği 13/I maddesine göre Kapalı Zarf Usulü ihale ile
satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu
Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 04/06/2015 günü saat 15.30’a kadar
verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu
Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden
KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan
firmadan % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.
5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

—————

4331/1-1

UIC 60 E1 VE S 49 TİPİ RAYLARIN KESİLMESİ VE GEÇİŞ RAYI YAPILMASI
HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR
İhale Kayıt No

: 2015/58733

İdarenin:
a) Adresi

: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR

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

: www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
TCDD 72, 73 ve 74 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü mıntıkasında 816 adet UIC 60 El ve
S 49 tipirayların kesilmesi ve 408 adet S 49/UIC 60 El geçiş rayı yapılması hizmet alım işi satın
alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 04/06/2015 günü saat 14.30'a
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
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4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

4332/1-1

—————
TCDD 7. BÖLGE LOKO BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN TOPLAM
15 ADET OTOMATİK LOKOMOTİF GİRİŞ ÇIKIŞ KAPILARININ BRANDA İLE
AÇILIP KAPANAN KISIMLARININ DEMONTAJI İLE YENİ BRANDALARIN
İMALAT VE MONTAJ HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İhale Kayıt No

: 2015/57974

İdarenin:
a) Adresi

: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.
GAR/AFYONKARAHİSAR

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

: www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü/Loko Bakım Atelye Müdürlüğü Afyonkarahisar'da bulunan
toplam 15 Adet ( 12 Adet Atelye/Depo Kapıları ile 3 Adet Teker- Torna Binası Kapıları) otomatik
lokomotif giriş çıkış kapılarının (Yüksek Hızlı PVC Kapı) branda ile açılıp kapanan kısımlarının
brandalarının demontajı ile yeni brandaların imalat ve montajı hizmet (Teknik Şartnameye göre)
alım işi.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 09/06/2015 günü saat 14.30'a
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

4333/1-1
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TEK ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETLİ ZİNCİRİ (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: Tek Zincirli Konveyör paletli zinciri (komple) 4734
sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/59150
Dosya no
: 1526041
1 - İDARENİN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Tek Zincirli Konveyör paletli zinciri (komple): 8.000
adet
b) Teslim yeri
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.
3 - İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 08.06.2015 Pazartesi günü saat : 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4. 2.1- -------------5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 08.06.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Eğitim Vakfı.
VAKFEDENLER: Nezaket Emine ATASOY.
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:
İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/04/2015 tarihinde kesinleşen 03/03/2015 tarihinde
tavzih edilen 26/02/2015 tarih, E: 2014/550, K: 2015/l11 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve
yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda
bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, maddi imkansızlıklar
sebebiyle okuyamayan kişileri destekleyerek, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için
gerekli maddi imkanları sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 TL. Nakit.
YÖNETİM KURULU: Nezaket Emine ATASOY, Ferudun CEVAHİROĞLU, Kazım
ATASOY.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'na
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
4378/1-1

—— • ——

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGATTIR
Bölge Müdürlüğümüzün 16.05.2012 tarihli 6094 sayılı yazıları ekinde alınan mülga
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 02.05.2012 tarihli 4480
sayılı yazılarına istinaden 02.07.2007 tarihli 2007/D1-02637 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve
Tic. Ltd. Şti. adına onaylı 29.01.2008 tarihli IM004518 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi
muhteviyatı eşyalara isabet eden vergiler (KDV=5.434,20-TL, ADV=28.545,53-TL) ve
21.05.2012 tarihli 1977 sayılı Para Cezası Kararı ilanen tebliğ edilerek ödenmesi hususu
istenilmiş, ancak vergilerin ve mezkur Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi
üzerine Müdürlüğümüzce 9480034687 vergi numaralı Havin Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic.
Ltd. Şti. adına düzenlenen 11.05.2015 tarihli 7838989 sayılı Ödeme Emrine konu 5.434,20-TL
Katma Değer Vergisi, 28.545,53-TL Anti- damping Vergisi, faizi ve 75.499,46-TL'lik Para
Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde, anılan beyanname muhteviyatı eşyaya isabet eden 1.215,74TL'lik Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile buna tekabül eden faizinin ve ayrıca söz konusu
eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması nedeniyle adı
geçen firma adına düzenlenen 11.05.2015 tarihli 1699 sayılı Para Cezası Kararı muhteviyatı
37.749,73-TL'nin ise 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi hususu; Müdürlüğümüzce anılan firmanın
başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29.
maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve
47. maddeleri ile 49. maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu
gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.
4345/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7668 Ukrayna’da Özellikle Çatışmaların Olduğu ve Halen Riskli
Bölgelerde Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye
Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda Olanlardan Başlamak Üzere,
2015 Yılında 677 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul
Edilmesi Hakkında Karar

1

YÖNETMELİK
— Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

2

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

24

c - Çeşitli İlânlar

29

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
30

Günlük Değerleri

DUYURU
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.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

