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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve
giderlerinin yapılması ile evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması, net maliyetin belirlenmesi, ödeme şekli ile evrensel posta hizmet sağlayıcısının
belirlenmesi, evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel posta hizmetine
ilişkin yükümlülükleri ve bu işlemlere ilişkin uygulama ve denetimleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
13 üncü ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;
a) Kanun: 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununu,
b) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
c) Sözleşme: Bakanlık ile evrensel posta hizmet yükümlüsü veya evrensel posta hizmet
sağlayıcısı arasında imzalanan sözleşmeyi,
ç) Posta işyeri: Posta hizmetleri sunan merkez, şube ve acentelikleri,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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d) Yerleşim birimi: Bucak, belde, köy ile büyükşehir statüsünde olan illerde, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından kaymakamlığın bulunduğu yer
ile bütünlük arz etmeyen mahallelerin idari sınırlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmet Sağlayıcısının Belirlenmesi
Evrensel posta hizmet sağlayıcısının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bakanlık, evrensel posta hizmet sağlayıcısını belirlemeye, buna ilişkin
usul ve esaslar ile Sözleşme düzenlemeye yetkilidir.
(2) Evrensel posta hizmet sağlayıcılığına talip olan hizmet sağlayıcılar; posta hizmetlerine ilişkin mevcut ve planlanmış posta şebekesi alt yapısına, hizmet türlerine, maliyetlerine,
tarifelerine, planlanmış gelirleri ve bunların toplam gelirler içindeki dağılımına, hizmet kalitesine ve evrensel posta hizmetine dayalı olarak planladığı iş kapsamı ile ilgili mali ölçütlere ve
benzeri hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa verir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler dışında, Bakanlık gerekli gördüğü diğer
hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmetinin Kapsamı, Yürütülmesi ve Gelirleri
Evrensel posta hizmetinin kapsamı
MADDE 6 – (1) Evrensel posta hizmeti;
a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin,
b) Yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının,
c) Basılmış kâğıtların,
ç) Görme engellilere özgü yazıların,
kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar.
(2) Evrensel posta hizmetinin kapsamı, Türkiye’nin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik
ve ticari şartları göz önünde bulundurularak Kurumun görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak
teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.
(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askerî öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri,
özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaftır.
Evrensel posta hizmetinin sunumu
MADDE 7 – (1) Bakanlık, evrensel posta hizmetinin sunumuna ilişkin hususları bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde evrensel posta hizmet sağlayıcısı ile imzalayacağı sözleşmede belirler.
(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmetinin sağlanmasına ilişkin Kabul ve Dağıtım Yönergesini Bakanlık onayına sunar. Yönergede dağıtıcının
gün içerisinde gideceği yerleşim birimleri planlaması, bir günde yapacağı masrafa ilişkin öngörü, teslimatın hangi usul ile yapılacağı ve alıcının konutta olmaması halinde ne yapılacağı
gibi hususlar yer alır. Bakanlık gerekli gördüğü diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
(3) Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşünü alarak sosyal desteğe ihtiyacı
olanları belirlemek suretiyle Kurumun görüşünü alarak bu gruplara hizmetin uygun ve indirimli
fiyatlarla sunulmasını sağlayabilir.
Evrensel posta hizmetinin sunum kriterleri
MADDE 8 – (1) Evrensel posta hizmeti kapsamında posta kabul ve dağıtım işleri aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Büyükşehir statüsünde olan illerde, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim
özellikleri bakımından kaymakamlığın bulunduğu mahal ile bütünlük arz eden yerler ile büyükşehir olmayan illerde, il belediyesi ve ilçe belediyeleri sınırları dâhilindeki yerlerde kabul
ve dağıtım hizmetleri posta işyerleri vasıtasıyla haftada en az beş iş günü mesai saatleri içerisinde sunulur.
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b) Kabul işleri, nüfusu 2000 (dâhil)’e kadar olan yerleşim birimlerinde dağıtım hizmetini ifa eden personel tarafından dağıtım hizmetleri ile aynı gün olacak şekilde haftada en az
bir iş günü, nüfusu 2001 ve üzeri olan yerleşim birimlerinde ise en az bir posta işyeri vasıtasıyla
haftada en az beş iş günü gerçekleştirilir.
c) Dağıtım işleri, nüfusu 2000 (dâhil)’e kadar olan yerleşim birimlerinde haftada en az
bir iş günü, nüfusu 2001 ila 5000 arasında olan yerleşim birimlerinde haftada en az iki iş günü,
nüfusu 5000’den fazla olan yerleşim birimlerinde ise haftada en az üç iş günü gerçekleştirilir.
(2) Nüfus bilgileri olarak, Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alınır.
(3) Yıl içerisinde, mücbir sebep veya turizm, göç, mevsimsel ve benzeri sebepler nedeniyle nüfus değişikliklerinin olduğu yerleşim birimlerinde, birinci fıkrada belirtilen dağıtım
veya kabul günlerinde değişiklik gerekmesi durumunda, evrensel posta hizmet yükümlüsü ya
da evrensel posta hizmet sağlayıcısı, sunulacak hizmete ilişkin önerisini gerekçesi ile birlikte
Bakanlık onayına sunar.
(4) Bu maddenin uygulanması sırasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan yerleşim birimi tanımı ile ilgili tereddüt oluşması durumunda Bakanlık görüşü
esas alınır.
Evrensel posta hizmetinin aksaması hali
MADDE 9 – (1) Kurumca, evrensel posta hizmetinin belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak yürütülmemesi/yürütülememesinin tespit edilmesi ve idari yaptırım uygulanmasına rağmen sorunun devam etmesi halinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, evrensel posta hizmet
sağlayıcısı tarafından sunulmakta olan evrensel posta hizmetinin tamamını veya bir kısmını
başka bir hizmet sağlayıcısına işlettirebilir veya Sözleşmenin iptaline karar verebilir.
(2) Kurum, evrensel posta hizmetinin denetimine ilişkin raporu Bakanlığa sunar.
Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları
MADDE 10 – (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi
kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet
eden miktarın %2’si geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
b) Kurumca, Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idari para cezalarının
%20’si, tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi
hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
Ayrıca, Kurumca Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe birimi
hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin %25’i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar
bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın
ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 27/1/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairelerince
yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
(3) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya
yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir.
(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda
yapılacak diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet
gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacının bu
hizmet gelirleri tahmininden fazla olması hâlinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür.
Bu amaçla konulan ödenek münhasıran Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi
için kullanılır.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

29 Şubat 2016 – Sayı : 29639

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmetlerinin Net Maliyeti, Net Maliyetin Hesaplanması,
Bildirimi ve Ödenmesi
Net maliyet
MADDE 11 – (1) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı zaman ile evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net maliyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.
Net maliyetin hesaplanma usulü
MADDE 12 – (1) Evrensel posta hizmet yükümlülüğünün veya sağlayıcılığının getirdiği ilave maliyet yükünü ortaya çıkaran hesaplama net maliyetler üzerinden yapılır.
(2) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentlerinde yer alan yerleşim birimlerinde sunulan evrensel posta hizmeti için hesaplanır. Net
maliyet hesabında, söz konusu bentlerde ifade edilen asgari gün sayıları ve bu yerleşim birimlerinde evrensel posta hizmeti kapsamında sunulan hizmetler için yapılan gelir-giderler dikkate
alınır.
(3) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, evrensel posta hizmeti kapsamında yürüttüğü işlemler için ayrı hesap tutar. Ayrıca, evrensel posta hizmet yükümlüsü tekele
tabi ve tekel dışı gönderiler için ayrı hesap tutmak zorundadır.
(4) Evrensel posta hizmetinin net maliyetinin hesaplanmasında, evrensel posta hizmet
yükümlüsü ya da sağlayıcısının evrensel posta hizmeti kapsamındaki gönderilerden elde edeceği gelirler ile evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olması dolayısıyla elde edeceği diğer gelirler göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.
(5) Bakanlık, evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısına, evrensel posta hizmeti için ödenecek net maliyeti belirlemek amacıyla Kurumdan evrensel posta hizmeti ile ilişkilendirilen maliyet kalemleriyle ilgili görüş alabilir.
Net maliyetin bildirimi
MADDE 13 – (1) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcısı her yıla ait evrensel posta hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir.
(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı, sunduğu evrensel posta hizmetinin mevcut ve planlanmış alt yapısı, türleri, maliyetleri ve bu maliyetlerin toplam maliyet
içindeki payı, evrensel posta hizmeti ile doğrudan ilişkilendirilebilen ortak ve genel maliyetler
dâhil dağılımı, uyguladığı tarifeler ve hizmet miktarları, elde ettiği gelirler, bu gelirlerin toplam
gelirleri içindeki dağılımı ve benzeri hususlar ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren bir önceki yıla
ait yıllık raporu her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa teslim eder.
Net maliyetin ödenmesi
MADDE 14 – (1) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel
posta hizmet yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını hizmet yükümlüsü ve sağlayıcısının sunduğu rapor, belge ve faturaları dikkate almak suretiyle denetler veya masrafları
evrensel posta hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar, evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar ve gerçekleşen net maliyeti
evrensel posta hizmetleri gelirleri hesabından öder.
(2) Bakanlık, konuya ilişkin olarak evrensel posta hizmet yükümlüsü ve/veya sağlayıcısından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.
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Bayburt Üniversitesinden:
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik,
bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci ve benzeri programlara ilişkin öğrenci kabulü, ders
plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve bunların gerektirdiği faaliyetlerin düzenlenmesi
ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden
öğretim üyesini,
e) Enstitü: Bayburt Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan
enstitülerin yönetim kurullarını,
ğ) Eşdeğer sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer kabul
edilen sınavları,
h) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,
i) Uygulama esasları: İlgili enstitü için Senato tarafından onaylanmış uygulama esaslarını,
j) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
k) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden yarıyıl ders
kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjanların Belirlenmesi,
Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul Şartları
Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Açılan lisansüstü programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı
adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı
usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.
(2) YÖK kararı üzerine Üniversitede; 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.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne ilgili enstitü kurulu karar verir.
(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, ilgili enstitünün uygulama
esaslarına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile belirlenir, enstitü kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, Rektörün onayı ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(3) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, başvuru şartları, son başvuru tarihi, istenilen
belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.
Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların
değerlendirilme işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
(3) Öğrencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına
başvurabilmesi için; ilgili enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın
ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar ile ilişkili programlara müracaat edecek adaylarda ALES’e girmiş olma
şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylarda ALES puanı getirme şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre program sıralamasına dahil edilirler.
(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ilgili anabilim dalının ALES puanının %60’ı ile lisans AGNO’sunun %40’ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ve en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere sıralanır ve ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
(5) Güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında; ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %30’u, yeterlik sınav notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın 55’ten az olmaması
gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilir.
(6) Güzel Sanatlar Fakültesi anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %60’ı, lisans
AGNO’sunun %40’ının toplamı en az 55 olmak şartı ile ilgili programın sıralamasına dâhil
edilirler.
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Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri fakülte diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip
olup, ilgili mevzuat hükümleri ve yetkili kurum tarafından belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.
(4) Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, programın puan türünde en az 55 ALES
puanına sahip olmaları şartı aranır. ALES puanı olarak YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar kabul edilir. Güzel Sanatlar fakülteleri ile Konservatuvarlarla ilgili lisansüstü programlara
öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(5) Doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan almak gerekir.
(6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına başvurabilmek için, ilgili ALES
puanının en az 85 puan olması şartı aranır. Bu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca, ALES puanının
%60’ı ile lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100
üzerinden en az 90 puan olması şartı ile programın yerleştirme sıralamasına dahil edilirler.
(7) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle başvuracak olan T.C. uyrukluların doktora programına kabulünde ALES puanının %60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun
%30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en az 65 puan olması şartı ile ilgili programın
yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
(8) Doktoraya müracaatta oluşturulan mülakat jürisi ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde
toplanır. Zorunlu hâller dışında değerlendirme ve seçme işlemleri aynı gün içinde tamamlanır.
Jüri üyeleri tarafından imzalanan liste ve 1-100 arasında verilen puanlar bir tutanakla
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne sunulur.
Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul şartları
MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvurular ve başvuruların değerlendirilme işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, ilanda belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
(4) İlgili enstitü bünyesinde yürütülen sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
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(5) Dört yıllık lisans diploması ile sanatta yeterlilik çalışmalarına başvurabilmek için
adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip
olmaları gerekir. Ayrıca, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav notunun %60’ı ile
lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının 100 üzerinden en
az 90 puan olması gerekir.
(6) Sanatta yeterlik programına, yüksek lisans diploması ile başvuracak olan T.C. uyrukluların programa kabulünde dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun
%60’ı, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat notunun %10’unun toplamının en
az 65 puan olması şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul şartları
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara başvurularında sağlaması gereken şartlar şunlarıdır:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Doktora programlarına başvuracak adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan buna eşdeğer bir puan alınması zorunludur.
c) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 puan
olması şartı aranır. Uyruğundan birisi Türk olan çift uyruklu öğrencilerden eğitimini yurt dışında
tamamlayan öğrenciler için ALES şartı aranmaz.
(3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı
uyruklu öğrencilerin programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için, ilgili enstitü yönetim
kurulunun belirlediği üç kişilik jüri veya uygun göreceği birim tarafından yapılacak Türkçe dil
sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler,
Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip
adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılır.
(4) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir ve mezun olanların da diplomaları iptal
edilir.
(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.
(6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye
yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı
aranmaz.
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(8) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde, adaylar yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun,
doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i, Türkçe dil sınav notunun
%30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Türkçe dil sınavından 70
ve üzeri puan alanlar programa devam ederler, 69 ve daha düşük puan alanlar Türkçe dil eğitimi
hazırlık programına tabi tutulurlar.
(9) Yabancı uyruklu adayların eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvurularının değerlendirilmesinde adaylar, yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun, doktora programları için ise yüksek lisans mezuniyet notunun %70’i ile yabancı dil sınav
notunun %30’u dikkate alınarak ilgili programın sıralamasına dâhil edilirler. Bu programa başvuran adayların YDS veya eş değer sınavlardan en az 65 puana sahip olması şartı aranır.
Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlar
MADDE 11 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci
kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların
asgari müşterek dersleri ve uygulamaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 12 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği
şartlara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav
yapılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu
adayların kabulünde bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru şartları aranır. İlgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile aday programa yerleştirilir.
(2) Söz konusu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.
Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı dersleri, ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından verilir. 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 tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, eşzamanlı olarak yüksek lisans, ders,
seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.
Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük
sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu
kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programına;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programına 7, 8 ve 9 uncu maddelere göre öğrenci kabul edilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik, varsa mezun olduğu lisans
programına yakın/uygun, en fazla iki ders de alabilir. Lisansüstü programa yönelik ders alan
öğrencilere danışman ataması yapılır ve bir akademik takvim yılından sonraki süreler yüksek
lisans veya doktora program sürelerine dâhil edilir. Bilimsel hazırlık programı en az yirmi dört
AKTS, en fazla altmış AKTS ders yükünden oluşur.
(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülür.
(6) Bilimsel hazırlık programında azami süre bir akademik takvim yılıdır. Ancak öğrenciler, devamsız veya başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadır. Bu programda, lisansüstü programdan ders almadan geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
(7) Bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri almak zorunda oldukları dersleri Üniversitede
açılan yaz döneminden ders alabilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde yapılacak başvurular akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde yapılır. Özel öğrencilik statüsü, bir akademik takvim yılını kapsar. Akademik takvim yılı sonunda bu öğrencilerin
kaydı silinir.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,
öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredileri, öğrencilik hakkı
kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Sayılan bu dersler, en fazla zorunlu
AKTS’nin yarısından fazlası olamaz. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının
görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerin uygulama esaslarında belirlenir.
(5) Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca ders saati başına belirlenen ücret
alınır.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir
lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kontenjanlarına başvuru yapamazlar.
(2) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar
ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.
(3) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.
(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi
halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.
Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 18 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların
listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu
adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.
(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine
verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.
Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak
öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar
için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak katkı payı yatıracak öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ders kayıt işlemlerinin öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılması ve
ders kayıt formu öğrenciler tarafından danışmana onaylatılması ve ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim edilmesi gerekmektedir.
(2) Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler dönem kayıtlarını belirledikleri vekilleri tarafından da yaptırabilirler.
(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır.
(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/dersleri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.
(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı
Dersler
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulu tarafından programın toplam AKTS miktarının yarısını geçmemek kaydıyla, müfredat
programı zorunlu ve seçmeli dersler şeklinde belirlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı
olup, uzmanlık alan dersi hariç, diğer dersler için altı AKTS’den fazla olamaz.
(3) Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami AKTS,
uzmanlık alan dersi dâhil otuz AKTS’dir.
(4) Uzmanlık alan dersi; haftalık altı ders saati olup, öğretim üyesinin danışman olarak
atandığı yarıyılda başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin
öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi, yabancı uyruklu öğrenci
kabulünde öğrenci sayısına bakılmaksızın sekiz ders saati olarak uygulanır.
(5) Uzmanlık alan dersi asgari ders sayısında dikkate alınmayıp, AKTS hesaplamasına
katılır.
(6) Lisansüstü derslerle ilgili diğer düzenlemeler ilgili enstitünün uygulama esasları ile
belirlenir.
Derslere devam
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için
%70 devam şartı aranır.
(2) Devam yükümlülüğü, dersi veren öğretim üyesi tarafından takip edilir ve ilgili anabilim dalı ile enstitü müdürlüğü tarafından denetlenir.
Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Özellik gösteren dersler/uygulamalar için sınavlar en az üç öğretim üyesi tarafından
sözlü ve uygulamalı da yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde
duyurulur.
(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
(4) Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının
süresi iki ders saatidir.
(5) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara
ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, yazılı ortamda 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 hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının yazılı ortamda veya elektronik
ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre uygulanır.
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Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 23 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
b) Örgün lisansüstü programlarda, başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30’u ile
yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Uzaktan
eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not ortalamasının %20’si
ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.
c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az
65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
ç) 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları
aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
1)
Başarı Notunun Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu
Harf Notu
Katsayısı
Başarı Notu
AA
4,00
90 – 100
BA
3,50
85 – 89
BB
3,00
80 – 84
CB
2,50
75 – 79
CC
2,00
65 – 74
FF
0,00
0 – 64
2) G (Geçer), uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması
halinde kullanılır.
3) D (Devamsız), dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.
4) K (Kalır), kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarısızlığı durumu için kullanılır.
5) S (Süren Çalışma), devam eden çalışma için verilen nottur. Çalışma sona erdiğinde
K veya G notuna dönüşür.
d) Başarı notu (G), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.
Sınavlarda kopya
MADDE 24 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya
yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği enstitü disiplin kurulu tarafından
soruşturma sonucuna göre tespit edilen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler
hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Notların ilanı
MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en
geç on beş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne
gönderir.
(2) Ara sınav, yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü sınav
ve çalışmaların notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemi üzerinden
ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur.
(3) Sınav evrakları ilgili enstitü tarafından iki yıl süreyle arşivlenir.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren
en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının
ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.
(2) Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden
ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim
üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir ve verilen karar başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye bildirilir.
Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Kayıt yaptırılan zorunlu derslerin başarılması mecburidir.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerin yerine danışman tarafından önerilen eşdeğer dersleri alırlar.
(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.
(4) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.
Ders başarı ortalaması
MADDE 28 – (1) Öğrencinin aldığı tüm notlar not döküm belgesine işlenir.
(2) Öğrencinin başarı durumu; yüzlük ve/veya dörtlük sistemlere göre AGNO olarak
hesaplanır. AGNO, öğrencinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin
AKTS’nin yüzlük sistemde o dersin başarı notu, dörtlük sistemde ise başarı notunun 23 üncü
maddede belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanır. Sonuç, virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlatılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın amacı ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması tamamlandıktan ve danışmanın
onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, G (Geçer) veya K (Kaldı) olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer çalışması dâhil alması gereken dersleri başarıyla tamamladığı dönemi müteakip tez çalışmasına kayıt yaptırabilir. Seminer ile ilgili kayıt ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yarıyılda Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılır.
(2) Öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan en fazla
üç ders alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi danışman tarafından lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan
dersler toplam AKTS’den sayılır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından
yürütülür. Ancak, tez danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.
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Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir.
(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciye danışmanı tarafından tez konusu verilir
ve tez öneri formu en geç bir ay içerisinde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye
sunulur, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışmanın gerekçeli teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüş ve önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla tez başlığı
ve konusu değiştirilebilir.
(3) Danışman, tez çalışmasını her yarıyıl için başarılı veya başarısız olarak değerlendirir
ve enstitüye bir raporla bildirir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Anabilim/Anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile her öğrenci için bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Bilimsel
hazırlık programında olan öğrenciler lisansüstü programından ders almaya başlamadan danışman ataması yapılmaz.
(2) Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler ile doktoralı öğretim görevlilerinden; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı
takdirde en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri ile o anabilim/anasanat dalındaki
doktoralı öğretim görevlilerinden seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka
bir yükseköğretim kurumundan atanabilir.
(4) Yükseköğretim kurumları ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam
edebilir.
(5) Tez danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü
müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin
tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
(6) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri,
biri öğrenci danışmanı, biri ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyesi olmak üzere üç asıl;
birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri de enstitüye bağlı başka anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci
tez danışmanı olan tezler için jüri beş asıl, iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da
jüri üyesi olarak atanır. Ancak, o bilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde, jüri
üç kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Öğrenci, jüri üyelerine gönderilmek
üzere beş adet, ikinci tez danışmanı olması durumunda yedi adet ciltlenmemiş tez örneğini ve
tez intihal raporunu ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı öğretim üyelerine ve dinleyiciye
açık olarak yapılır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin savunma süresi en az bir saat, en fazla iki saattir.
(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Yeni tez konusu verilen öğrenci yeni bir tez danışmanı atanmasını talep edebilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara
katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Programın amacı ve kapsamı
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi Geçer (G) veya Kaldı (K) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda, öğrenci ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen üç kişilik bir jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında, öğrencinin yüksek lisans çalışmalarını yaptığı bilim dalıyla
ilgili temel bilgiler değerlendirilir. Yeterlik sınavı, en az bir saat, en çok iki saat olmak üzere
sözlü olarak, öğretim üyelerine ve lisansüstü öğrencilere açık olarak yapılır. Jüri, öğrenciye bilim alanındaki bilgi düzeyini, araştırmaya eğilimini belirleyecek şekilde sorular sorar. Sınav
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sonunda, jüri oy birliği/oy çokluğu ile kabul veya ret kararı verir. Sonuç, jüri başkanınca açıklanır. Sınavda başarısız olan öğrenci en erken iki, en geç altı ay içerisinde, aynı jüri tarafından
yeterlik sınavına tabi tutulur. Tekrar başarısızlık hâlinde, öğrenci ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya yeni bir danışman ile
çalışmalarına devam eder. Yeterlik sınavına ilişkin tutanak en geç üç gün içinde enstitüye gönderilir. Uzaktan eğitim programlarında yeterlik sınavı uygulanmaz.
Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ders seçiminde
ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirlenir. Danışman öğretim üyesi, 31 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar atanır.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına en erken üçüncü
yarıyıl final sınavları döneminde girebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans veya uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına devam
edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için 7 nci maddede belirlenen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına
ilgili anabilim dalı başkanlığının kontenjan önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az
bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan derslerden anabilim dalı kurulunca uygun görülenler ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezli yüksek lisans
programındaki zorunlu ders kredisinin eksik kalması durumunda öğrenci anabilim dalı başkanlığının önereceği dersleri alarak kredilerini ve 30 uncu maddede belirtilen diğer çalışmaları
tamamlarlar.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Programın amacı ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 84 AKTS’lik on
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Bu derslerin toplamı 18 AKTS’den fazla olamaz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi
danışman tarafından yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, yüksek lisans
derslerinden seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam krediden sayılır.
(4) Lisans dersleri doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş
doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre yürütülür.
Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul edilen ve tez çalışmasının gereklerini yerine getiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
tezini en erken altıncı, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken sekizinci yarıyıl final
sınavlarının başlangıcında teslim edebilirler. Ayrıca öğrenci, tez önerisi kabul edildikten sonra
her akademik yarıyılın sonunda tez çalışması ara raporunu anabilim dalı başkanlığına vermek
zorundadır. İlgili anabilim dalı başkanlığı bu raporun bir nüshasını enstitü müdürlüğüne göndermesi gerekir.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden başarılı olmak zorundadır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek
süreler verilir.
(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak her öğrenciye, anabilim
dalı kurulunun görüşünü de alarak bir danışman tayin eder. Danışman, ilgili enstitünün yönetim
kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin danışmanı ilk yarıyılın başında atanabilir. Tez danışmanı
atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.
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(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
(3) Danışman o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. İkinci
tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan da atanabilir.
(4) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için enstitü kurulu
kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları
belirler. Ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit
edilen tez önerisini, tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.
(5) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda öğrenci
ders safhasında ise yeni bir danışman atanır. Öğrenci, derslerini başarı ile tamamlamış ise danışmanın isteğine bağlı olarak danışmanlık görevi devam edebilir.
(6) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları ocak-şubat ve haziran-temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci,
izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına girer.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Anabilim dalı başkanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır.
Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az
üç asıl ve bir yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Jüri üyelerinden biri öğrencinin danışmanı olmak zorundadır.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
ve sözlü sınav süreleri bir saatten az, iki saatten fazla olmaz. Bu sözlü sınav dinleyicilere açıktır.
Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki dönemde yazılı
sınava tekrar girer. İkinci kez başarılı olamayan öğrenci, aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde yeterlik sınavına girer.
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(6) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile
bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Öğrencinin sözlü sınavda başarılı olamaması hâlinde aynı jüri ile izleyen ilk sınav döneminde sözlü sınavına girer.
(7) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden, ders
yükünü tamamlamış olsa bile, 39 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra
da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla yeni ders/dersler alması istenebilir. İlave
olarak alınacak bu ders/dersler başarılmak zorundadır.
Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (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. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak
hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin
kararını en az salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu
seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuzaralık 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 zamana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporları komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya farklı bir konuda yeni
bir danışman ile çalışmasına devam edebilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları
ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri,
en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri öğrencinin aynı veya
yakın anabilim dalından olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı
olan tezler için jüri yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi
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olarak atanır. Ancak, o anabilim dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişiden oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin oluşturulabilmesi için ilgili enstitü
öğrenciden, nitelikleri uygulama esasları ile belirlenen bir yayını/çalışmayı enstitüye teslim etmesini isteyebilir.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru–cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten az, iki
saatten fazla olmaz.
(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili işlemler ilgili enstitünün uygulama esaslarına göre yürütülür.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç 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
37 nci maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla
doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
Programın amaç ve kapsamı
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam 42
AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ise en az 84 AKTS’lik on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitü ve yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de en çok dokuz kredi seçilebilir.
Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren öğrencilerden; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler en erken altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci
yarıyılın bitiminde tez, sergi veya proje çalışmasını teslim edebilir.
(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 edilenler için altı yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden başarılı olmak zorundadır.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay
olmak üzere ek süreler verilir.
(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 öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 48 – (1) Anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi
ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın, öğrencinin
kaydının yapıldığı ilk yarıyılın başında olmak üzere, en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar
atanması zorunludur.
(2) Danışman, sanatta yeterlik çalışmasının yapıldığı anasanat dalında görevli öğretim
üyeleri; bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki
öğretim üyelerinden seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile ikinci tez danışmanı yurt içi veya yurt dışında bulunan başka bir yükseköğretim kurumundan
da atanabilir.
(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili enstitü
kurulu kararıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını,
tespit edilen tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde
izin, ek süre isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı
başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
değiştirilebilir.
(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.
(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili
enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitünün tez
yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı olan tezler için jüri yedi asıl
iki yedek üyeden oluşur ve ikinci tez danışmanı da jüri üyesi olarak atanır. Ancak, yeterlik
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çalışması yapılan anasanat dalı için yeterli jüri üyelerinin olmaması halinde jüri beş kişiden
oluşur ve ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İlgili enstitü, öğrenciden jürinin oluşturulabilmesi için nitelikleri ilgili enstitü uygulama esasları ile belirlenen bir yayını/çalışmayı enstitüye teslim etmesini isteyebilir.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi bir saatten
az, iki saatten fazla olmaz.
(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, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik
çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni tez danışmanı atanarak yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 37 nci maddenin
üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, yeterlik çalışmasını en
geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Tez teslimi ile ilgili şekil şartları ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Danışman değişikliği
MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üniversiteye naklen atanma, uzun süreli yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli hastalık ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, istenildiği takdirde, başlanılan çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca
değiştirilebilir.
Muafiyet
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin, daha önce Üniversite içi veya Üniversite dışı lisansüstü
programda başarılı oldukları derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, ilgili enstitü
müdürlüğüne muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile
ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.
(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu
derse/derslere devam eder.
(3) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 23 üncü maddede belirlenen harf
notlarından yüksek lisans için en az CC harf notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf
notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü programlarda başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC/CB harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu
derslerden muaf sayılabilir.
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(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.
(5) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslerden muaf olabilmesi için, dersi alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.
Mazeretler, kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 53 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olmaz. Haklı ve geçerli
nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.
(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi
ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle,
öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık raporu ile belgelenmiş sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.
(4) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı
dondurulur.
(5) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak
üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.
(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
(7) Öğrencinin, ilgili birime başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi
ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.
Disiplin
MADDE 54 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise,
21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 7/5/2013 tarihli ve 28640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TRAFO ġALT ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi
Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:
AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1 - TeĢekkülün;
a) Adres
: AEL ĠĢletme Müd. AfĢin/KAHRAMANMARAġ
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 344 524 22 8 / 0 344 524 22 80
c) Elektronik Posta Adresi
: ael@euas.gov.tr.
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği ve Türü
6,3 Kv 0,5-04 Kv
1 630 KVAlık trafo
Ģalt ünitesi alımı
b) Teslim Yeri
c) Teslim Tarihi

Miktarı
10 adet

Ġhale
Kayıt No

Dosya No

201635362

TER-AEL2016-0025

ġartname
Bedeli

Ġhale
Tarihi

170,00-TL

24/03/2016

: AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
: Teknik ġartnamede termin planı bulunmuyor ise
istekliler belirtecektir
: Açık Ġhale Usulü.

d) Ġhale Usulü
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonu.
b) Tarihi ve Saati
: 24.03.2016, Saat: 14.00
c) Ġhale Dokümanlarının
Görülmesi ve Temini
: AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü
4.1. Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin
Ġnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
olanların Ġhale dokümanını satın alması zorunludur.
4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, Ġhale Dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini)
bedelini Vakıfbank (Elbistan ġb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no‘lu hesabına
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aĢağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:
EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)
AfĢin/KAHRAMANMARAġ
5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek
Odası belgesi, isteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen
Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)‘ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00‘a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.)
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3. g maddesi kapsamında olduğundan, EUAġ Genel
Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
1641/1-1
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MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aĢağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale
usulü Ġle ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/KahramanmaraĢ
b) Telefon ve faks numarası
: Tlf: (0344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148)
Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa) : feyzanur.arslan@euas.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
A - a) Dosya No
: 2016/12
b) Niteliği, türü ve miktarı
: KIRICI ÇEKĠÇLERĠN VE ROTOR ÇARPMA
PLAKASI DESTEK PARÇALARININ TEKNĠK
ġARTNAMEYE GÖRE ĠMALĠ VE TESLĠMĠ
c) Teslim yeri
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ
d) ġartname bedeli
: 100,00.-TL
e) Ġhale tarihi ve saati
: 17.03.2016 Saat: 14.00
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü/AFġĠN
b) ġartname bedelinin yatırılacak yer Vakıfbank AfĢin ġb.: TR87 0001 5001 5800 7287
7572 71 -AfĢin Ziraat Bankası ġb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: Ġdari ġartnamenin 7.maddesinde belirtilmiĢtir.
5 - Ġhale tüm isteklilere açıktır.
6 - Ġhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ adresinde
görülebilir ve ücreti karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14:00‘e kadar EÜAġ ĠĢletme Müdürlüğü'ne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır.)
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son
fıkrasına istinaden ġirketimizin Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.
Duyurulur.
1795/1-1
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MALZEME VE HĠZMET ALIMLARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aĢağıda özellikleri belirtilen Malzeme ve Hizmet Alımları
açık ihale usulü Ġle ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Çoğulhan Kasabası P.K. 2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ
b) Telefon ve faks numarası
: Tif: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02
c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
A-a) Dosya No
: 2016/9
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Reglaj Hava Kompresörü HP ve LP Elementi ile
EVD 330 Model Selenoid Su Atıcı Valflerinin
Temini ve Montajının Teknik ġartnameye Göre
Yapılması ĠĢi
c) Teslim yeri
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ
d) ġartname bedeli
: 100,00.-TL
e) Ġhale tarihi ve saati
: 15.03.2016 Saat: 14.00
B-a) Dosya No
: 2016/10
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Tekstil Kordlu Konveyör Band Alımı
c) Teslim yeri
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ
d) ġartname bedeli
: 100,00.-TL
f) Ġhale tarihi ve saati
: 15.03.2016 Saat: 14.00
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme
Müdürlüğü/AFġĠN
b) ġartname bedelinin
yatırılacağı yer
: Vakıfbank AfĢin ġb. :TR87 0001 5001 5800 7287
7572 71
-AfĢin Ziraat Bankası ġb.: TR17 0001 0003 9037
7120 4354 40 no'lu hesaba
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler: Ġdari ġartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir.
5 - Ġhale tüm isteklilere açıktır.
6 - Ġhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ adresinde
görülebilir ve ücreti karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00‘e kadar EÜAġ ĠĢletme Müdürlüğü'ne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır.)
9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
Duyurulur.
1687/1-1
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MUHTELĠF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/49753
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 3 kalem muhtelif segman, teknik Ģartname ve resimlere
göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16/03/2016 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
16/03/2016 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1742/1-1

—————

MOTOR MUHTELĠF SUPAPLARI SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/49770
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 9 kalem motor muhtelif supapları, teknik Ģartname ve
resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 17/03/2016 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
17/03/2016 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1743/1-1
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSĠSLĠ DM 15000/30000 TĠPĠ ÜNĠTELERĠN
15 ADET A.P.U. MOTORLARININ REVĠZYON TAMĠR VE BAKIMLARININ
YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2016/42610

Ġdarenin:
a) Adresi

: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
BinbaĢı

Fazıl

Bey

Meydanı

No:

121/A

35220

ALSANCAK/ ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi

: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği
Ġnternet Adresi

: www.malzeme.tcdd.gov.tr.

1 - Ġhale Konusu Hizmetin
Adı ve Miktarı

: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 15000/30000
Tipi Ünitelerin 15 Adet A.P.U Motorlarının Revizyon
Tamir ve Bakımlarının Yaptırılması Hizmet Alımı ĠĢi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 15.03.2016 Tarihi Salı Günü Saat: 15.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

1642/1-1

—— • ——
800 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2016/46864

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı

: 800 Adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm teknik
Ģartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

29 ġubat 2016 – Sayı : 29639

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 14.03.2016 - Saat: 14.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
14.03.2016 günü saat: 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

—————

1680/1-1

MOTOR SĠLĠNDĠR GÖMLEĞĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/47529
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 963 Adet Motor Silindir Gömleği, teknik Ģartname ve
resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16/03/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
16/03/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1679/1-1

—————

YAĞLAMA KEÇE TUTUCU VE FIRÇALIĞI SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/47593
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
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2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı

: 2 Kalem Yağlama Keçe Tutucusu ve Fırçalığı, teknik
Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle
satın alınacaktır.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 18/03/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
18/03/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1678/1-1

—————

MUHTELĠF LOKOMOTĠF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/47450
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 6 Kalem muhtelif lokomotif malzemesi (180 Adet Cer
Motor Hava Kanalı, 50‘er Adet Sağ-Sol Üç Yollu ve
80‘er Adet Sağ-Sol Akerman Musluk, 100 Adet Dikey
Çek Valf,) teknik bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 15/03/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
15/03/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1677/1-1
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MATKAP SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Matkap Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe
giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2016/51102
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/
Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı,
I. KISIM: 25 Adet 17 ½‖ Muh. RB Matkap,
II. KISIM: 55 Adet 12 ¼‖ Muh. RB Matkap,
III. KISIM: 90 Adet 8 ½‖ Muh. RB Matkap,
IV. KISIM: 8 Adet 8 ½‖ Muh. PDC Matkap,
b) Teslim yeri/yerleri:
a) Yerli Ġstekliler için; Ankara MTA Genel
Müdürlüğü Sondaj Dairesi BaĢkanlığı Merkez
Ambarı
b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir
Türkiye Deniz/Hava Limanı,
c) Teslim tarihi/tarihleri
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama
talimatının (yabancı istekliler için akreditifin
açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden
itibaren; I. KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, II.
KISIM: 150 (yüzelli) takvim günü, III. KISIM:
150 (yüzelli) takvim günü, IV. KISIM: 150
(yüzelli) takvim günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları
b) Tarihi ve saati
: 29/03/2016 - 10.30
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 ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkarlar 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 kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla
aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde
sunacaklardır.
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150, Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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ĠHALEYE DAVET
Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:
LOT 1 - KOMPLE ARAÇ ĠÇĠ FĠZĠKĠ SU KAYIPLARI TESPĠT ARACI ALIMI
LOT 2 - KOMPLE ARAÇ ĠÇĠ BORU VE KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI ALIMI
(DEN3-G4)
Denizli Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü (DESKĠ), Ġller Bankası aracılığıyla
Dünya Bankası‘ndan temin edilen kredi ile yapılacak ―Lot 1 - Komple Araç Ġçi Fiziki Su
Kayıpları Tespit Aracı Alımı‖ veya ―Lot 2 - Komple Araç Ġçi Boru ve Kanal Görüntüleme Aracı
Alımı‖ iĢini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıĢtır.
Teklifler, teklif açılıĢ tarihi olan 30.03.2016‘den itibaren doksan (90) takvim günü süreyle
geçerli olacak ve Lot 1 - Komple Araç Ġçi Fiziki Su Kayıpları Tespit Aracı Alımı için en az
40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası) veya eĢdeğeri tutarda, Lot 2 - Komple Araç Ġçi Boru ve Kanal
Görüntüleme Aracı Alımı için ise en az 55.000 TL (Elli BeĢ Bin Türk Lirası) veya eĢdeğeri
tutarda bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 30.03.2016, saat 14:00‘e kadar teslim
edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve
aynı adreste saat 14:15‘de açılacaktır.
Ġlgilenen firmalar ‗www.deski.gov.tr‘, ‗www.ilbank.gov.tr‘ ve ‗www.kik.gov.tr‘ web
sitelerinden detaylı ilan metnine ulaĢabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aĢağıdaki
adresten temin edebilirler.
Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü (DESKĠ)
Topraklık Mah. Ġzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası
PAMUKKALE / DENĠZLĠ / TÜRKĠYE
Telefon: +90 (258) 263 22 11 - 2921
Faks : +90 (258) 263 22 49
e-posta adresi: ufuk.yarar@deski.gov.tr
1772/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör öğretim üyesi
alınacaktır.
BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Dekanlığına Ģahsen/posta yolu ile yapılacaktır. Ġlan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin
http://www.ssu.edu.tr adresinden ulaĢabilirsiniz.
Fakülte

Bölümü

Ġnsan ve Toplum
Bilimleri
Fakültesi

Sosyoloji

Uzmanlık Alanı/
Ana Bilim Dalı

Aranılan Nitelikler

Unvanı

Kadro
Sayısı

Toplumsal
hareketler, beden ve
mekan sosyolojisi

Kamusal alan ve simgesel
değer sistemleri üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak

Profesör

1

—— • ——
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 07/12/2015 tarih ve 647 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 12/02/2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut
Ġlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 48138 ada 1 sayılı parsel ile Ġstasyon Mahallesi 48816 ada 1
sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği'' 29/02/2016 günü
Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği

1

— Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

5

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

25

b - Çeşitli İlânlar

37

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
38

Günlük Değerleri

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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