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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Osmaniye Korkut Ata Üniversi-

tesine bağlı enstitülerde kayıtlara, lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

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: Güz ve bahar yarıyılları ve Senato tarafından karar verilmesi hâ-

linde yaz dönemini de kapsayan, yarıyıl esasına göre düzenlenen ve eğitim-öğretime başlama

ve bitirme tarihlerini gösteren dönemi,

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

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağla-

yan Avrupa kredi transfer sistemini,
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ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Li-

sansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde

tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi

yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulunu,

e) Anabilim dalı kurulu: Anabilim dalının bilim dalı başkanlarından oluşan kurulunu;

anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden

ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-

lunca atanan öğretim üyesini,

g) DNO: Dönem not ortalamasını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya

incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüye

bağlı anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitü müdürlerini,

j) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları

ve enstitü müdürünün gösterdiği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen

üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kuru-

munda görevli öğretim üyesini,

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

n) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan

eğitimi,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans

ve doktora programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gör-

düğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

r) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bi-

limsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı

bir metinden oluşan çalışmayı,

s) Senato: Üniversite Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans ve/veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel çalışmayı,

t) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere

en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,
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ü) Ulusal kredi sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat laboratuvar-uygulama karşılığı

1 kredi olan ulusal kredi sistemini,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersini,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,

aa) Yarıyıl: Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az

14 haftayı kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen

güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

bb) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

cc) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

çç) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, lisansüstü öğretim yapan anabilim dalları ile

aynı adı taşırlar. Enstitü, ilan edilmesi düşünülen lisansüstü öğrenci kontenjanları için bünye-

sindeki anabilim dalı başkanlıklarından bir yazı ile görüş alır. Enstitü anabilim dalları, kendi

akademik kurullarında alacakları kararları, enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü kurulu, ana-

bilim dallarındaki öğretim üyesi sayısı ve mevcut imkânları dikkate alarak kontenjanlarla ilgili

son şekli karara bağlar. Enstitü, öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının

adlarını ve her programa kabul edilecek öğrenci sayısını ve son başvuru tarihini ilan vererek

duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Adaylar, ilanda

belirtilen başvuru süresi içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak hangi anabilim dalında eğitim

görmek istediklerini bildirir. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde en fazla iki anabilim

dalına başvurabilir. Aday öğrencilerin kayıt işlemleri enstitü tarafından düzenlenir ve yürütü-

lür.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirme jürisi, anabilim dalı kurulu önerileri

dikkate alınarak üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere, enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-

lenir. Değerlendirme sonuçları sınavdan sonra, jüri başkanı tarafından enstitüye en geç üç iş

günü içinde bildirilir.

(3) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip

olması ve yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış

olması gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu progra-

mın puan türünden en az 55 veya YÖK tarafından bu sınava eş değer kabul edilen sınavlardan

bu puana karşılık gelecek olan taban puanı almış olması gerekir.

c) Adayların, enstitü kurulu tarafından belirlenen en az lisans not ortalamasına sahip

olması gerekir.
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ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının ya da
aldığı eş değer taban puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, varsa geçerli
olan KPDS, ÜDS, YDS gibi yabancı dil taban puanının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav
sonucunun %20’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortala-
ması YÖK eşdeğerlik tablosu esas alınarak sıralanır ve yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

e) Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek
hesaplama yapılır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın
lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden kar-
şılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı/mülakat yapılır. Mülakat sınavına gir-
meyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

f) Yüksek lisans giriş sınavı başarı puanı 55 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına
göre sıralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı ba-
şarı puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili bir lisans

veya tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş he-
kimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri diplomasına; fen fakülteleri, fen-edebiyat fa-
külteleri fen bölümü ve mühendislik fakülteleri mezunlarının ise lisans veya tezli yüksek lisans
derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olmaları; Sosyal Bilimler Enstitüsünün doktora programlarına baş-
vuracak adayların ise bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen diğer sınavlardan eş değer taban puanı
almış olması gerekir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla de-
ğerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü programlarına ALES puanı ile
de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edi-
len eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatu-
varlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senatonun kararı ile ALES puanı ara-
nabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde geçerli olan KPDS, ÜDS, YDS gibi yabancı
dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan
eş değeri bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
Almanca dillerinden geçerli olan yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya Üniver-
sitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup
bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca
karar verilir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans dere-
cesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı
sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu de-
ğerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Se-
nato tarafından belirlenir.
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d) Doktora adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde;
ALES standart puanının ya da aldığı eşdeğer taban puanının %50’si, YDS ya da eşdeğer taban
puanının %15’i, lisans veya varsa tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, mü-
lakat sınavı sonucunun %20’si alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

e) Doktora giriş sınavı başarı puanı 65 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sı-
ralanır ve kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilir. Giriş sınavı başarı
puanlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans diploması ile başvurularda lisans, yüksek
lisans diploması ile başvurularda ise yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanları yüksek
olan adaya öncelik tanınır. Kesin kayıtlar enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az ol-
mamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gere-
kir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değeri bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek li-
sans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına
kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/ye-
tenek sınavı/portföy incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak,
sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde geçerli olan KPDS, ÜDS, YDS gibi geçerli olan
yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan eşdeğeri bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından
belirlenir.

c) Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul
edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları ile yükselti-
lebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara kabulünde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için gerekli yüksek lisans ve doktora
şartlarını sağlamış olmak, TÖMER’in açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavında yeterli
olmak şartı aranır.

(7) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı hariç, kayıt ol-
duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları
azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl
içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(8) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yaptırılacak anabilim dallarının adları,
bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için
gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar enstitü anabilim dalı başkanlıklarının gö-
rüşleri de alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından tespit edilir ve daha sonra Üniversite tarafın-
dan ilan edilir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları kontenjanları da ayrıca belirtilebilir. Enstitü anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile
söz konusu ilan ilgili enstitü tarafından her yarıyıl başında verilebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış

olan adaylar,
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dı-

şındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları doktora programından farklı

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü program için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bi-
limsel hazırlık derslerinin yanı sıra, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda en fazla iki ders ala-
bilir. Alınan bu dersler öğrencinin lisansüstü programda alması gereken AKTS hesabına dâhil
edilir. Bilimsel hazırlık programında lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden yeterli sayıl-
ma şartları, ilişik kesme ve diğer hususlar, bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Bu programda
geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dâhil edilmez. Yu-
karıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık
programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları anabilim dalı akademik
kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC notu al-
ması ve programı en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel
hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlaya-
bilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CB notu alması ve programı en az
4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler sadece kayıtlı
lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak
kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam kredi sayısının en çok
%50’sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde

diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan ölçütler göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki öğ-

renciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğ-

rencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler ders saati ba-

şına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek

zorundadır.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre

için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, yeterli oldukları ders-

lerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ül-

keler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında anabilim dalı kurulu önerisi ile enstitü yö-

netim kurulunca değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşamasındaki öğren-

ciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dâhil edilmiş ise,

ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hususlarda ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri,

bu anlaşma hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri, ilgili kurulların kararlarına göre yürütü-

lür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim dalında veya başka yükseköğretim kurum-

larına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğ-

renciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ve her yarıyıl ba-

şında ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.

b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim dalı kurulunun önerisi

üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin di-

lekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu

yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen

belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim dalı kurulunun önerisi üze-

rine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim dalı kurulu tara-

fından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun

olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim ku-

rulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda

devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek

lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da 100’lük not

sisteminde Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık

gelen not olması gerekir.

e) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği prog-

ramlardaki intibakına, anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar

verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha

önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.
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g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin ders-
lerden muafiyeti, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre araştırma görevlisi kad-
rosuna atanıp, halen başka bir üniversitede lisansüstü eğitim gören öğrenciler, ilgili anabilim
dalının teklifi, EYK kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.
Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmek için 11 inci maddede öngörülen not ortalamalarını
sağlamaları gerekir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 8 – (1) 4 üncü maddedeki giriş sınavlarında yeterli olup adları, programın

kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilanda asıl aday listesinde yer alan
öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen kayıt için belir-
tilen süreler içinde enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet
edilir.

(2) İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri,

okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri, enstitüyü oluşturan anabilim dalı akademik ku-
rulunun önerisi üzerine mayıs ayı içerisinde enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun ona-
yından sonraki öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin sınavına girebilmesi için; o derse en az %70 ora-
nında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(3) Danışmanlar her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte açılan dersler içeri-
sinden alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler yarıyıl başladıktan sonra ilk
iki hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün alınması koşuluyla o yarıyıl programda
mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bı-
rakabilir.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akade-
mik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatta belirlenen ve enstitü müdürlüğünce istenen
kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Öğrenimini azami sürede tamamla-
yamayan öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini ödemekle sorumludur. Süresi içinde katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edil-
meyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) İlgili öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen katkı payı ve
öğrenim ücretlerini ödeyerek tekrar edeceği ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan
kaydını yenilemeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları ders-
lerden başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınır.

(7) Öğrenci danışmanının görüşü doğrultusunda, anabilim dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve başka yükseköğretim kurumla-
rındaki enstitülerden bir dönemde en fazla iki ders alabilir.
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Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Öğrenciye verilecek ders başarı notu, her yarıyıl yapılan en az bir

ara sınav ve/veya proje, seminer, laboratuvar çalışmaları gibi yarıyıl içi çalışmalar notu, yarıyıl
sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması ilgili öğretim elemanının yarıyıl başında verdiği
ders işleyiş programı doğrultusunda belirlenir. Bir yüksek lisans veya doktora dersinin başarı
notu, ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalar notu ile yarıyıl sonu sınav notu ortalamasının top-
lamı sonucu bulunur. Öğrencinin dersten yeterli sayılabilmesi için bu notun yüksek lisans için
en az (CC), doktora için en az (CB) olması gerekir. Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra
programına devam edebilmesi için Senatoca gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(2) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders başarı notları
MADDE 11 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda
yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl için-
de yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri çalış-
malardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notu, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya
mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır.

a) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu; ara sınav(lar), yarıyıl içi çalış-
maları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın genel
başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı
dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim ele-
manı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda yer
alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu, ara sınav(lar), yarıyıl içi ça-
lışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham başarı
notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde aşağıdaki tabloya göre ham başarı no-
tuna karşılık gelen harf notu verilir.

Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90 – 100 AA 4,00
85 – 89 BA 3,50
80 – 84 BB 3,00
75 – 79 CB 2,50
70 – 74 CC 2,00
60 – 69 DC 1,50
50 – 59 DD 1,00
30 – 49 FD 0,50
0 – 29 FF 0,00
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(3) Değerlendirmeler sonunda;

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB),

(CC) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Doktora programında ise

bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sa-

yılır.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten (DC), (DD), (FD), (FF) not-

larından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. Doktora programında ise bir dersten

(CC), (DC), (DD), (FD), (FF) notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

c) Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere, ilgili yarıyılın

son haftasına kadar ara sınav hakkı tanınır. Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye

sıfır (0) notu verilir.

ç) Yarıyıl sonu sınavına giremeyen, girip başarısız olan ya da not yükseltmek isteyenler

bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak de-

ğerlendirmeye alınır.

d) Kredisiz derslerin, seminerlerin ve dönem projesinin değerlendirmesi ile devamsızlık

ve mazeretli durumlarda;

1) Başarılı (S), başarısız (U), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygulamada başa-

rısız (U) ve eksik (E) notlarından biri verilir. (S) notu; kredisiz dersleri başarı ile tamamlayan

öğrencilere verilir. Ayrıca, yatay geçiş ve özel öğrenci olarak enstitüye kaydolan öğrencilere,

daha önce almış oldukları ve denkliği, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim

kurulunca kabul edilen derslerin notu olduğu şekliyle kabul edilir. (U) notu, kredisiz derslerde

başarısız olan öğrencilere verilir. (S) ve (U) notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alın-

maz. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt

içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) (DS) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (DS)

notu, dönem not ortalaması (DNO) hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

3) (E) notu; yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere verilir.(E) notu verilen her dersin eksik

sınavı, bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır.

Öğrencinin bu sınavda aldığı not, yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava

girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür. Ancak, haklı ve geçerli

mazeret hallerinde anabilim dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı

ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda

(E) notu DNO hesabında dikkate alınmaz.

Not ortalamaları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin başarı durumları her bir yarıyıl için dönem not ortala-

ması ve tüm yarıyıllar için de genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Dönem not ortala-

ması, öğrencinin ilgili dönem derslerinden aldığı notların ve genel not ortalaması ise öğrencinin

lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren bütün dönemlerin derslerinden almış olduğu

notların derslerin kredi değeri ile çarpımlarının toplamının toplam krediye bölünmesiyle bulu-

nan ağırlıklı aritmetik ortalama hesaplanarak elde edilir. Tekrar edilen derslerden en son alınan

not hem genel not ortalaması hesabında, hem de derslerin ait olduğu dönemin dönem not or-

talaması hesabında dikkate alınır.
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Ders saydırma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki bir lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre

eksiltme koşulları, tez danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ile ders yüküne sayıl-

mak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin ens-

titüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu başarı

notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış

olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri, dersin verildiği yarıyılda kayıt

yaptırarak ve devam koşulunu sağlamayanlar ise derslere devam etmek suretiyle tekrarlamak

ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları ve açılmayan seçmeli dersler yerine

isterlerse danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı

ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla

dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir.

Ancak, bu durumda ders alma talebi ders kayıt süresi içinde danışman ve anabilim dalı baş-

kanlığı aracılığıyla enstitü yönetim kurulu onayına sunulur.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 15 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı, Osmaniye Korkut Ata Üni-

versitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı

enstitü öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat

hükümlerine göre yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarını kazanan öğrenciler, kabul edildikleri programda

yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olması durumunda, muaf olanlar hariç, yabancı dil hazırlık

sınıfına kayıt yaptırmak ve devam etmek zorundadırlar.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına

kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamam-

lanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eş zamanlı olarak yüksek lisans, ders,

seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

İlişik kesme

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararıyla ili-

şiği kesilir:

a) Bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar.

b) Kendi isteğiyle yükseköğretim programından ayrılmak isteyen öğrenciler.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre ilişiği kesilenler.

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencileri, belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle

enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere bir

yıla kadar izinli sayılabilir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak

yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Askerlikle ilgili mazeretlerinin bulunması.
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c) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretle-

rinin olması.

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

d) Birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.

e) Tutukluluk hali.

f) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK

kararı ile ara verilmesi.

g) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulun-

ması.

ğ) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç 7 iş günü içinde

anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleri ile kanıtla-

ması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, anabilim dalı akademik kurulunun başvurusu ve

enstitü kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile YÖK’e sunulur ve YÖK’ün uygun kararı ile

açılabilir.

(2) 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.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

maktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer

dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez

çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının da görüşü alınarak dok-

tora programındaki seçmeli derslerden de en fazla iki ders alabilir. Ayrıca, öğrenci anabilim

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yük-

seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir.
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(3) Öğrenci, her yarıyıl tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt
yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez
danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar
verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık alan
dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar
yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve
yaz tatillerinde de devam eder.

(4) Tezli yüksek lisans programları yurt içi ve yurt dışı ortak yüksek lisans programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi,
öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği
şekilde uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 20 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı
hariç tezli yüksek lisansın program süresi iki yıldır. Azami süresi üç yıldır.

(2) 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 yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini ve seminer çalışmasını başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını
dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye,
danışmanının ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için takip eden yarıyıl içinde tekrar tez sınavına girme hakkı verilir. Bu sa-
vunma sınavında da başarısız olan öğrenci takip eden yarıyıllarda tekrar sınava alınabilir ya
da anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni dersler alabilir
veya tez konusu değiştirilerek öğrenimine devam edebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Danışman önerisi ve değişikliği aşağıdaki şekilde gerçekleşir:
a) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğ-

rencinin de görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi,
enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin talebi, danışmanın görüşü, anabilim
dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği ya-
pılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü
anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı üniversite
kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden de atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını iz-
lemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

b) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlık-
ları, danışmanlarının da istemesi halinde süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlanmasını izleyen yarıyılın
başında, ilk hafta içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusunu anabilim
dalı kurul kararı ile enstitüye önerir. Süresinde tez konusunu önermeyen öğrenci o dönem için
kayıt yaptırmamış sayılır. 
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(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanununun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenci-
ler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dö-
nemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek
%50 artırılmasına anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Bir
öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan
öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini enstitünün tez

yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorunda-
dır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jü-
rinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tez jürisi oluştu-
rulurken biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki öğretim üyesi yedek üye olarak
belirlenir.

(3) Öğrenci; jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini ve intihal tespit prog-
ramından alınan raporu anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri,
söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ve önceden
belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık
olarak sunulur. Tez sınavı, öğrencinin sunumundan hemen sonra sınav jüri üyeleri tarafından
45 ilâ 60 dakika sürecek şekilde yapılır.

(4) 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
iş günü 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 öğ-
rencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması 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 sı-
navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(5) Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin ge-
rekçeleri tutanağa eklenir. Tezi kabul edilen öğrenci en geç bir ay içinde gereğini yaparak tezini
ilgili enstitüye teslim eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin, enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam
90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen yarıyılda dönem projesine yeni-
den kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. İkinci li-
sansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür. Bu program-
larda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, öğrenci enstitü anabilim dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla üç ders alabilir.

Danışman atanması
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı,

anabilim dalı kurul kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülme-
sinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak
belirler. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin talebi, danışmanın
görüşü, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman
değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3 yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin yeterli sayılması için aldığı tüm derslerden
yeterli, (CC) veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,00 genel not ortalamasını elde et-
mesi ve dönem projesinden yeterli olması gerekir. Bu süre içerisinde eğitimin tamamlanama-
ması hâlinde 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programını
azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desinde 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 sı-
navlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans

programlarında mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam
240 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık
alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de toplam 300
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 14 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi,
uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci anabilim
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim dalı, enstitü ve yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin
tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz. Uzmanlık
alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar,
bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak ya-
rıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin teklifi, öğretim
üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlendiği şekilde
uygulanır. Yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğ-
retim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönet-
melik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre
MADDE 29 – (1) Doktora programı tamamlama süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazır-

lık sınıfı ve bilimsel hazırlık programı hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4
yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıldır. Azami süreleri yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Uygulamaya ilişkin
düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz. Öğ-
renci doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde azami süreden önce de mezun
olabilir.
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(2) Doktora programı derslerinin yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört ya-

rıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlanması gerekir.

Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ve genel not ortalaması 3,00 altında

kalan öğrenci için 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında yeterli bulunan ve tez önerisi kabul

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

giremeyen bir öğrenciye, danışmanın, tez izleme komitesinin ve anabilim dalı kurulunun önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı

ay olmak üzere yeni süreler verilir.

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

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

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

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

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri

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

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

mayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 30 – (1) Tez danışmanı; birinci yarıyıl başında, öğretim üyeleri arasından, ta-

lepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak, enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde öğrencinin talebi, mevcut danışmanın

görüşü ve anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile

danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez

danışmanı üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden de atanabilir. Bu durumda, öğren-

cinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(2)  Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışman-

lıkları, danışmanlarının da istemesi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(3)  Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez olmak üzere güz veya bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının

en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez,

tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü alınarak, anabilim dalı kurulu tarafından öne-

rilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik

doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları

hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş kişilik sınav jürisi kurar.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora

yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-

rar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-

dirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir. Doktora

yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,

toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanının görüşü

alınarak enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde

bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka

enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-

rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi üyesi diğer bir anabilim dalı, enstitü ve yükseköğretim kurum-

larından da olabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi başkanı, tez önerisini

sözlü savunmadan en az on beş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı ile enstitüye iletir ve

enstitü de tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini yazılı olarak bir tutanakla bildir-

mek durumundadır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş

günü içinde enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

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

devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrenci için 2547 sayılı Kanunun ilgili madde hükümleri uygulanır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

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

maların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-

lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi, danışmanın görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulunun öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Doktora tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez

izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun

öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yük-

seköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin, jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar ha-

zırladığı tezini ve öğrenci tarafından düzenlenecek intihal tespit programından alınan raporu

anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine

tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez izleme ko-

mitesi başkanının başkanlığında toplanarak öğrenciyi sınava alır.

(4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden

oluşur. Tez çalışması dinleyiciye açık olarak sunulur. Tez sınavı öğrencinin sunumundan hemen

sonra sınav jüri üyeleri tarafından 60 ilâ 90 dakika sürecek şekilde yapılır. Tez sınavının ta-

mamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili ensti-

tüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası

savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya

kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 29 uncu maddenin

dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tez sınavında yeterli olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin enstitünün belirlediği sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci dok-

tora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-

ramlarında mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.

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

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

lenler için altı yarıyıldır.

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

çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş

olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye

ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,

sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere

ek süreler verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 37 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen 3 gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde
gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta ye-
terlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir ça-
lışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Os-

maniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının

(a) bendi, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilere uy-
gulanmaz.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğre-
time ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi, 
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 
d) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-

lama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade
eden ölçü birimini, 

e) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar
alınması hâlini, 

f) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans ve lisans
öğretim programını, 

g) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını, 
ğ) Eş değer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurullarınca eşdeğer

olarak kabul edilmiş olan diploma programını, 
h) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteyi, 
ı) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, 
i) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben

yapılan örgün öğretimi, 
j) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri

için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını, 
k) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
l) OKÜ: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, 
m) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi, 
n) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini, 
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o) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü, 

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

p) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, 

r) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu, 

s) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Önlisans eğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksekokul-

larında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile ta-

mamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eği-

tim-öğretimi bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin ders-

lerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına ba-

kılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-

nun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğ-

renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu

durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik durumları devam eder.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek

yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-

maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-

pılır.

Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere

örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapıla-

bilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az ondört hafta olan güz ve bahar yarıyıl-

larından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seç-

meli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim

önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafın-

dan karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul ve meslek

yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce

ilan edilir.
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Çift anadal programı
MADDE 7 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim ku-

rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları
sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans
programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir prog-
ramdır ve bu program 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesi hü-
kümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı
MADDE 8 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun

önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir
lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans prog-
ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal
programı, ayrı bir lisans programı değildir.  Yan dal programı 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisans Çift
Anadal ve Yan Dal Uygulama Yönergesi hükümlerine  göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil
MADDE 9 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Yabancı dil eğitimi, 4/12/2008

tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 10 – (1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması, GNO’su-

nun 3.00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst
yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir ya-
rıyılda alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders
alarak 5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve

Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt
MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslekokulu mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre

Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak,
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına

kayıtlı olmamak.
(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üni-

versite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanı istenir.
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(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında

da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi,

noterden alınmış vekalet ile vekil kıldıkları kişiler aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli

bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan

öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sı-

navında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında

kanuni işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dahil tüm

belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri

geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programla-

rından herhangi birinden mezun olan öğrenciler aynı diploma programına, ÖSYM tarafından

yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler

MADDE 12 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay

geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-

lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine

Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine baş-

lama hakkı verilen öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim

yönetim kurullarınca eş değer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak

suretiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere

göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan prog-

ramlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans prog-

ramına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri

veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Ders muafiyeti

MADDE 14 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, ders kaydı yaptırdıkları ta-

rihten itibaren en geç onbeş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki

başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin Yönetim Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin

daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakı-

mından kontrol edip ilgili bölüm/program kurulunun görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi

derslerden denklik nedeniyle muaf olacağını belirler. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği ya-

rıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl/yıl belirlenir.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait

muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.
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Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 15 – (1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün

veya günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücret-
lerini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti
olanların durumu, yarıyılın ilk haftası içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yöne-
tim kurullarınca incelenir ve mazereti geçerli görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders
kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıt-
larını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına gire-
mezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarı-
yıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları
yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri
almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin
aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğ-
rencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarı yılda alınabilecek AKTS
toplamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan
veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

nunun 46 ncı maddesindeki hükümlere göre alınır.
(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-

mayacağından, öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci bel-
gesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler
MADDE 17 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.
(2) Önlisans ve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu

veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılabilir.
(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önko-

şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa
Kredi Transfer Sistemi kredileridir. Derslere ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca il-
gili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30
saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama,
proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinlik-
lerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5) Önlisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken ders-
ler, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.
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Akademik danışmanlık
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı ol-

mak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi
bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından
bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Devam mecburiyeti
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında

devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şart-
larını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı
aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu
hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınav ve sınav dönemleri
MADDE 20 – (1) Sınavlar; aşağıda belirtilen ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sı-

navı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardan ibarettir:
a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.
c) Yıl sonu sınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yap-

tıkları sınavdır.
ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir ne-

denle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.
d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere ta-

nınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğ-
renci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı
notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğren-
cinin ise yarıyıl/yıl sonu sınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, la-
boratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan
ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı ya-
pılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Tek ders sınavı; 22 nci maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun
olabilmek için tek dersi kalmış olan öğrencilerin bu dersten veya GNO’su 2.00’ın altında olan
öğrencilerin GNO’sunu 2.00’a çıkarabilmek için istediği bir dersten girebileceklari sınavdır.
Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen veya GNO’su 2.00’ın altında
kalınan yarıyılı takip eden yarıyıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen zamanda,
öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde
yalnızca tek ders sınavı notu dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi  gereğince yapılan
sınavlardır.

(2) Sınav sonuçları, öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.
(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulları tarafından belirlenir.
(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi

veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını
ve öğrencileri bilgilendirir.
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(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav programları, birimlerce hazırlanır ve sı-
navlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim
kurullarınca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri
gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren
öğretim üyesi tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak de-
ğerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim
üyesi tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin
esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-
öğretimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci
öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

(9) Sınavlar teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamera ve benzeri teknik donanımlarla
izlenebilir.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar
MADDE 21 – (1) İlgili birim kurullarınca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her

ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk iki haftası içinde,
bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlık/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödev-
leri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve
ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili ko-
nular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemi
üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden
en çok ikisinin arasınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not
yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce ilan edilir.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış,
b) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,
c) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,
ç) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,
d) O derse ait ara sınavlarından en az 25 ortalamayı tutturmuş, 
olmak gerekir.
Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları
MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda
yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl için-
de yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve
benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40 en çok %60
olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak final notunun  30’un  altında
olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. 
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(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için bağıl veya
mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır.

a) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu; ara sınav (lar), yarıyıl içi ça-
lışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın genel
başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel dağılımı
dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim ele-
manı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda yer
alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sistemi: Öğrencinin başarı notu, ara sınav (lar), yarıyıl içi ça-
lışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham başarı
notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham başarı
notuna karşılık gelen harf notu verilir.

Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4
80-89 BA 3,5
70-79 BB 3
60-69 CB 2,5
50-59 CC 2
45-49 DC 1,5
40-44 DD 1
30-39 FD 0,5
0-29 FF 0

(3) Değerlendirmeler sonunda;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci,  mezun olma aşamasında

2.00 GNO’ya sahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.
c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.
ç) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirilmesi: Devamsızlık ve mazeretli durum-

larda;
1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygu-

lamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan
öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kay-
dolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine
birim yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için de MU notu verilir. Staj çalışmasında ba-
şarısız olan öğrencilere, YS notu verilir.  MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alın-
maz. Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt
içi veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS
notu, Yarıyıl Not Ortalaması (DNO) hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.
e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,
o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
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Not ortalaması
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.
(2) Not ortalaması; 23 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin kat-

sayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayı-
ların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların
kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten bü-
yükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 25 – (1) Normal öğretim süresine göre bulunduğu yarıyıldan başarısız notu

ve alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden ya-
rıyıl sonunda öğrencinin devam etmekte olduğu programın Senatoda kabul edilmiş olan ders-
lerinde, o yarıyıla ait DNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında
olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda
ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyı-

lında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli
ise danışmanın onayı ile, sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının
önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders
tekrarından sayılır. Öğrencinin gittiği değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için
AKTS kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer
dersler belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen
öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 27 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf,

başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu
durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı
aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı
olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesa-
bında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 28 – (1) Yarıyıl başarı notu sonuçları, sınav yarıyılının bitiş tarihinden itibaren

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden en geç bir hafta içinde ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğren-

ciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en
geç bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bö-
lüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı baş-
kanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan
öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon
kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine
işlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler, İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 29 – (1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava

giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli
mazeretleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin
olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nede-
niyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı
halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun
mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen belge ile belgelenmesi,

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yüksek-
öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,
ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli

iş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,
h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden

en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, bi-
rim yönetim kurullarınca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenci-
lerin 22 nci maddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavlarına mazeret sınav
hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

İzinli sayılma
MADDE 30 – (1) 29 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim

yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle
kullanamadığı süre için 19 uncu maddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o
yarıyıl veya yıl izinli sayılır.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 19 uncu maddede
belirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                   7 Eylül 2015 – Sayı : 29468



(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık,
tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eği-
tim-öğretim yılıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabil-

mesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam
AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2.00 GNO ile ta-
mamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu
ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri
tekrar alarak en az (DD) ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve ba-
şarısız olduğu (YS, UB) kredisiz dersleri tekrar alarak (Y) notu ile başarmış olması gerekmek-
tedir.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-
karılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağ-
layacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten
muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi,
tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak
zorundadır.

(4) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi, ön
lisans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar
MADDE 32 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

kayıtlı öğrenciler, 31 inci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın ta-
mamlanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda, önlisans veya lisans diploması almaya hak
kazanırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün ders-
leri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, se-
miner, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur de-
recelerini de birlikte belirten bir belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yıl GNO'sunun en az 2.00 ol-
ması, önlisans diploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans
programından kaydını sildirmesi koşullarıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, önlisans
diploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış ve GNO'su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha
yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili bi-
rim tarafından onur veya yüksek onur belgesi verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey
için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Ya-
bancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde
hazırlanır.

(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun uygun gördüğü örneğe göre hazırlanır.
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Kayıt silme ve sildirme
MADDE 33 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması,
b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının
bulunduğunun belirlenmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı
olarak talep etmesi.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği sili-
nebilir.

Değişim programları
MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında

yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-
çevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelere gön-
derilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte
aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca belirle-
necek değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim
kurulu karar verir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzen-
lenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı
paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, ikili anlaşmalara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildir-
dikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye

Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Eylül 2015 

PAZARTESĠ 
Sayı : 29468 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2014/279  
KARAR NO  : 2015/31 
Kumar Oynanması için Yer ve Ġmkan Sağlama ve 1072 sayılı Yasaya Aykırı Olarak 

Kumar Makinesi Bulundurmak suçundan Mahkememizin 14/01/2015 tarih ve 2014/279 Esas, 
2015/31 Kararı ile sanık SERDAR GÜLER'e "1072 sayılı, Yasaya Aykırı Olarak Kumar 
Makinesi Bulundurmak "suçundan 1072 sayılı Kanunun 1. maddesi yollamasıyla 1072 sayılı 
Kanunun 2/1, 5237 sayıl, TCK.nun 52/2-4, 53/l-a,b,c,d e 53/2-3 maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 
2.000.TL adli para cezası, ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231.maddesi ve TCK. 62, 51, 50 
maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, "Kumar Oynanması için Yer ve Ġmkan Sağlama" 
suçundan TCK.nun 228/1, 50/1 -a, 52/1-2-4 maddesi gereğince 600,TL adli Para cezası ile 
cezalandırılmasına, CMK.nun 231.maddesi ve TCK 62 maddesinin uygulanmasına yer 
olmadığına karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık SERDAR GÜLER'e karar tebliğ 
edilemediği, yapılan adres araştırasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu 
anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29" Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Yargıtay'da incelenmek ve temyiz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği 
taktirde kesinleştirilerek infaza verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 7232 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2015/305  
KARAR NO : 2015/454 
C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2015/735 
DAVACI  : K.H. 
SANIK : YOUSEF DADASH ZADEH -Ghsem Alı ve Güllü oğlu 

1964 D.lu Ġran doğumlu 
SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ TARĠHĠ  : 23/02/2014 
SUÇ YERĠ  : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
KARAR TARĠHĠ : 11/06/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı Sanık Yousuf Dadash 

ZADEH hakkında mahkememizce 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi gereğince mahkumiyet 
kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 
gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7293 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 
Esas No  : 2011/781  
Karar No : 2012/927  
DAVACI  : K.H. 
SANIK : IRADA KARIMOVA, Bayrameli ve ġergiye kızı, 05/06/1983 

TÜRKMENĠSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġerur 
Nahçıvan Azerbaycan adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARĠHĠ  : 13/08/2011 
SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ  : 04/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna 

Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 
04/12/2012 tarih ve 2011/156 esas ve 2012/652 karar sayılı yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık 
Irada KARIMOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6765 

————— 
ARA KARAR 

Esas No  : 2011/631  
Karar No  : 2011/316  
DAVACI  : K.H. 
SANIK : FERĠZEZ HASANOF, Ahmet ve Esra kızı, 1991 NAHÇ1VAN 

doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 
SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık 
SUÇ TARĠHĠ  : 26/06/2007 
KARAR TARĠHĠ : 24/06/2011 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 
(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 24/06/2011 tarih ve 2011/300 esas ve 2011/170 karar sayılı 
dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 1.000 TL Ġdari Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık Ferizez HASANOF bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur.  6766 

————— 
ARA KARAR 

Esas No  : 2012/725  
Karar No  : 2012/657  
DAVACI : K.H. 
SANIK : JAFAR TARVERDĠYEV, Müseyib ve Fatma oğlu, 20/02/1964 

ġERUR doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. ġerur Nahçıvan 
Azerbaycan adresinde oturur 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
SUÇ TARĠHĠ  : 13/02/2012 
SUÇ YERĠ  : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 04/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna 

Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 
04/12/2012 tarih ve 2012/152 esas ve 2012/667 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık 
Jafar TARVERDĠYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna 
baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6767 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI, YENĠMAHALLE 

EK HĠZMET BĠNASI VE TESĠSLERĠ ĠLE ĠġLETME, ĠRTĠBAT BÜRO VE BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ BĠNALARI TEMĠZLĠĞĠ, DEPOLARDAKĠ  

YÜKLEME-BOġALTMAVE NĠTELĠKLĠ PERSONEL 

HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Yenimahalle Ek Hizmet Binası 

ve Tesisleri ile ĠĢletme, Ġrtibat Büro ve Bölge Müdürlüğü Binaları Temizliği, Depolardaki 

Yükleme-BoĢaltma ve Nitelikli Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 

uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda 

yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2015/104951 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ĠNÖNÜ BULVARI NO: 18 06041 YÜCETEPE 

ÇANKAYA / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 3124103028 - 3124103146 

c) Elektronik Posta Adresi : serdar.caglar@dmo.gov.tr 

ç) Ġhale Dokümanının Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ÇalıĢacak iĢçilerden 77 kiĢi temizlik, 2 kiĢi engelli 

temizlik, 31 kiĢi yükleme boĢaltma, 3 kiĢi 

kaloriferci, 42 kiĢi nitelikli personel olmak üzere 

toplam 155 kiĢilik personel hizmet alım iĢi. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP‘ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı Yer : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (A Blok, 

B Blok, C Blok ) Hizmet Binası, Genel Müdürlük 

Ek Tesisleri (Sağlık Merkezi) Yenimahalle Ek 

Hizmet Binası (Laboratuvar, KreĢ, Misafirhane) ve 

Tesisleri ile ekli listede belirtilen(Ek.1) ĠĢletme, 

Ġrtibat Büro ve Bölge Müdürlüğü Binaları ve Bu 

Binaların Bulunduğu Yerlerdeki Yol ve 

Sirkülasyon Sahası  

c) Süresi : ĠĢe BaĢlama Tarihi 01.01.2016, iĢin bitiĢ tarihi 

31.12.2017 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġnönü Bulvarı No:18 

06041 Yücetepe / ANKARA  

b) Tarihi ve Saati : 08.10.2015 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
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4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 

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

sunularak sağlanabilir. 

4.2.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri: 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50‘den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
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özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da 

vergi dairesince onaylı olması gerekir. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler: 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 

%12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Özel sektörde tek sözleĢme kapsamında ihale 

konusu iĢ ile ilgili olarak yapılan temizlik hizmetleri ile bina ve çevresinin temizlik iĢleri veya 

yükleme boĢaltma iĢleri veya yemek hazırlanması veya yemek servisi benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġnönü Bulvarı 

No:18 06041 Yücetepe /ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġnönü Bulvarı No:18 06041 Yücetepe/ANKARA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer hususlar: 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 

istenecektir. 8099/1-1 
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TAġINMAZ ÜZERĠNDE BULUNAN YIKILMIġ BĠNANIN YERĠNE ANAHTAR TESLĠM 

GÖTÜRÜ BEDELĠ ĠLE YENĠ BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığından: 

Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, ĠsmetpaĢa Cad. F36b22b4b Pafta,7798 

Ada, 11 Parselde Kayıtlı 173,00 m² Yüzölçümlü TaĢınmaz Üzerinde Bulunan YıkılmıĢ Binanın 

Yerine Anahtar Teslim Götürü Bedeli Ġle Yeni Bina ĠnĢaatı Yaptırılacaktır. 

1 - Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, ĠsmetpaĢa Cad. F36B22B4B Pafta, 

7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz üzerinde bulunan yıkılmıĢ binanın 

yerine anahtar teslim götürü bedeli ile yeni bina inĢaatı yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 

Ġlkadım/SAMSUN‖ adresinden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/Ġhale Ġlanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01.10.2015 günü saat 10:30‘a kadar ―19 Mayıs 

Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 Ġlkadım/SAMSUN‖ adresindeki Türk Kızılayı Samsun ġube 

BaĢkanlığına vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı ―19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:1/6 

Ġlkadım/SAMSUN‖ adresinde 05.10.2015 günü saat 14:30‘da açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8075/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE 

GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 368,34 TL ile en çok 1.033.090,00 TL arasında değiĢen; 

15/09/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 36,83 TL, en çok 

100.000,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen KullanılmıĢ Kamyon Lastiği, Seyreltik 

Sodyum Hipoklarit, Giyim EĢyası ,Setemol Disperse Ws (Tekstil Ġpliklerinde kullanılan 

Kimyasal), Spiral Welded Pıpes (Spiral Kaynaklı Borular), Su Filtre Etme Makinesi, Wooden 

Door (AhĢap Kapı), Pamuk, Granit, Muhtelif Araç Parçaları,  .....  vb. cinsi 42 grup eĢya; açık 

artırma suretiyle, Mersin - Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSĠN 

adresindeki ihale salonunda 16/09/2015 tarihinde saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan 

eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

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

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

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

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karĢılığı 

Mersin Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 8107/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No: 111   45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ. K No Dosya No 

Ġhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 
2. Kalem Emniyetli Tip Ayakkabı 

ve Emniyetli Tip Bot Alımı  
117337 

2015-

1787 

30.09.2015 - 

14.00 
90 Gün 

2- 
2. Adet TERMOGRAVĠMETRĠK 

Analiz Cihazı Alımı 
117340 

2015-

1788 

30.09.2015 - 

15.00 
60 Gün 

3- 3. Kalem Polipropilen Branda Alımı 117349 
2015-

1789 

30.09.2015 - 

16.00 
30 Gün 

4- 
3. Milyon Adet Polipropilen Kömür 

Torbası Alımı 
117839 

2015-

1792 

30.09.2015 - 

15.30 
30 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 8103/1-1 
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ARSALAR KARġILIĞINDA DAĠRE YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait, Ġlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesinde tapunun 83 

pafta, 623 ada; 171, 174 (park ve yol ile tevhid ve terk edilmesi neticesinde oluĢacak parsel 

numarası dikkate alınacaktır), 126 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 2.742,80 m2 yüzölçümlü 

arsalar karĢılığında Ġlimiz Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mahallesi 2993 ada, 12 parselde kayıtlı 

6.621,09 m2 yüzölçümlü alana 2 blok halinde 20 daire yapım iĢi; 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

KarĢılık Olarak Verilecek Arsalar: 
 

Adres Pafta, Ada, Parsel m2 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83 - 623 - 126 748,00 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83 - 623 - 171 415,00 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83 - 623 - 174 1.579,80 
 

Dairelerin Yapılacağı Arsa: 
 

Adres Pafta, Ada, Parsel m2 

Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mh. 18.O.IV- 2993- 12 6.621,09 
 

2 - ġartname ve diğer evraklar Ġl Özel Ġdaresi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ile Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

3 - Ġhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 250 TL ücret karĢılığında alabileceklerdir. 

Ġhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. 

4 - Ġhale 17/09/2015 PerĢembe günü saat 14:00‘dan itibaren Kütahya Ġl Özel Ġdaresi 

Hizmet Binasındaki Ġl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (Ġl Encümeni) huzurunda 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. 

5 - Muhammen bedel Ġdaremize kalacak 2 blok halinde 20 dairenin üzerine 43.719,00 

TL‘dir. KDV ile iĢbu ihale ve bağlı sözleĢmesinden doğacak tüm vergi, resim, harçlar ve diğer 

ödemeler (karar pulu, noter onay ücreti vb.) yüklenici tarafından karĢılanacaktır. 

6 - Geçici teminat Ġdaremiz adına 212.622,00 TL‗lik banka teminat mektubu (kesin ve 

süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır. 

7 - Ġhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: 

A) Gerçek KiĢiler; 

a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve VatandaĢlık Numarası, 

c) Girilecek ihale iĢi adına hitaben Ġl Özel Ġdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

d) Vekaleten katılıyor ise noter tarafından düzenlenmiĢ vekaletname, 

e) Noter tasdikli imza sirküleri, 
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f) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi 

borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 

g) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

h) ġartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

B) Ġsteklilerin Tüzel KiĢilik Olması Halinde; 

a) Ġdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve 

Sanayi Odasından Ģirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin 

yapılacağı yıl içinde alınmıĢ bir belgeyi ibraz etmesi,(Ticaret Sicil Belgesi) 

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli) 

c) Girilecek ihale iĢi adına hitaben Ġl Özel Ġdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

d) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi 

borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 

e) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

f) ġartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

C) Ortaklık Olması Halinde; 

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 

ibraz etmesi. Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli) 

b) Girilecek ihale iĢi adına hitaben Ġl Özel Ġdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

c) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir Ģekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi 

borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 

d) Her sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

e) ġartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

8 - Ġhaleye katılamayacak olanlar: 

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmıĢ olsa dahi ihale 

bozularak geçici teminatı Ġdarenin hesabına gelir kaydedilir. 

9 - Geçici Teminat bedeli: 

a) Tedavüldeki Türk parası ile Kütahya Ġl Özel Ġdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya 

ġubesindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban numaralı hesabına nakit olarak, 

b) 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiĢ süresiz ve limit 

içi banka teminat mektubu olarak yatırılabilir. 

10 - Ġhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Ġhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; Ġta 

Amiri‘nin ONAY‘ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri‘nin ihaleyi feshetmesi halinde, 

iĢtirakçi Ġdareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

Ġlan olunur. 8102/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi:31.08.2015   Karar No: 6887 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZĠ ve 

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 13.10.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.970 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : KırĢehir 

• PAFTA NUMARASI : J32 - b3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun KırĢehir ilinde 14.970 hektarlık J32 - b3 paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 8077/1-1 

————— 
Hanedan Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.ġ.‘nin F17 - d1, d4 numaralı paftalarda petrol 

arama ruhsatı almak için yapmıĢ bulunduğu müracaatından 18.08.2015 tarihli dilekçesiyle feragat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin 1‘inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 8078/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6888 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZĠ ve  

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 02.10.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.657 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Erzurum 

• PAFTA NUMARASI : I46 - C 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun Erzurum ilinde 59.657 hektarlık I46 - C paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 8079/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6886 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZĠ ve  

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 13.10.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.971 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : KırĢehir, NevĢehir 

• PAFTA NUMARASI : J33 - a4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun KırĢehir ve NevĢehir illerinde 14.971 hektarlık J33 - a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 8080/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 31.08.2015   Karar No: 6889 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

● MERKEZĠ ve  

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 02.10.2014 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 59.670 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLER : Erzurum 

• PAFTA NUMARASI : I47 - D 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun Erzurum ilinde 59.670 hektarlık I47 - D paftası için petrol 

arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 7 ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9, 10‘uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 8081/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


