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Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü yeterlik programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim
öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EADB): İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,
ç) Enstitü Kurulu: Enstitünün Enstitü anabilim/anasanat dalı program koordinatörle-

rinden oluşan kurulu,
d) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
f) Mütevelli Heyeti: Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ğ) Program Koordinatörü: Lisansüstü düzeyinde tüm lisansüstü programlarında Bahçeşehir

Üniversitesi lisansüstü programları yürütmek üzere enstitü müdürü tarafından enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanının görevlerini yürütmek üzere atanan lisansüstü programlarla
ilgili tüm akademik işlerden sorumlu ve yetkili kişiyi,

h) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunu,
i) Tez İzleme Komitesi: Doktora programında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen

komiteyi,
j) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
k) Üst Yönetim: Rektör Başkanlığında, rektör yardımcıları ve genel sekreteri,
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
m) Yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi ta-
kip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil
olduğu günler bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl/dö-
nemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarda dersler, modüler
olarak kısa sürede de verilebilir. Modüler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir
tam dönemde verilen toplam saatine eşit veya daha yüksektir.

(2) Ayrıca, lisansüstü programlarda yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir
dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda
ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır.

(3) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve ta-
rihler akademik takvimde belirtilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü başvurularla ilgili duyurular her yarıyıl için akademik tak-
vime göre yapılır. Aday başvuruları, kayıtlarla ilgili tüm bilgiler ve koşullar Üniversite tara-
fından uygun görülen iletişim yolları ile ilan edilir. Lisansüstü programlarına aday başvuruları
doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen tüm bel-
geleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Başvuru belgelerinin ve
duyuruda belirtilen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan adaylar
lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından
belirlenen yollarlarla adaylara duyurulur ve ilan edilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında iste-
nilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi
ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulunmadığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci
adayının beyanı esas alınır ve kaydı yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların, belge su-
nanların kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Diploma programları

MADDE 7 – (1) Açılacak yeni lisansüstü diploma programları, ilgili enstitü kurulunca
hazırlanarak üst yönetime önerilir. Üst yönetim ve Mütevelli Heyet Başkanının uygun görü-
şünden sonra Senatoya sunulur. Senato öneriyi görüştükten sonra olumlu bulması halinde karar,
YÖK onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü diploma programlarından mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders,
laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Se-
nato onayıyla belirlenir, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Değişiklikler programlara devam
etmekte olan ve yeni kayıt olan öğrencilere uygulanır. Senato kararlarında değişikliklerden et-
kilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken iz-
leyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

Öğrenim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya
Türkçe’dir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de
öğrenim yapılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans diploma tipleri
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile
yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki
geçişe ilişkin hususlar bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

(2) Üniversite; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programlarını ilgili mevzuat kapsamında açabilir.
Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler
ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma
şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime
ilişkin diğer hususlar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul işlemleri
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans dip-

lomasına  sahip olması ve başvurduğu puan türünde ilgili enstitü yönetim kurulunca 55 puandan
az olmamak üzere belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, enstitü yönetim kurullarınca
programa özgü belirlenecek diğer temel koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabu-
lünde ALES puanı aranmaz.

(2) Lisans veya dengi öğretiminden mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek li-
sans programlarına tezli ve tezsiz statüde öğrenci olarak kabulü için başvurabilirler. Bu prog-
ramlara kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Programa kabul işleminin tamamlanması için lisans veya dengi öğretiminden mezun
olmak koşuluna sağlamak gerekmektedir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına, öğrenci kabulünde; lisans başarı düzeyi, ALES
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğer puanları belirlenen Graduate Record
Examinations (GRE) ve General Management Admission Test (GMAT) gibi uluslararası sı-
navların puanı, İngilizce veya başka bir yabancı dil ile yürütülen programlar için yabancı dil
yeterlik düzeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onay-
lanan ve adaylara duyurulan diğer ölçütler aranır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için, lisans diplomasına ve başvu-
rulan programın öngördüğü ALES, YDS gibi puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla
enstitü anabilim dalı program koordinatörü tarafından önerilecek, enstitü yönetim kurulunca
belirlenecek ve Senato tarafından onaylanan en az ALES ve YDS puanlarına sahip olmak ge-
rekir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
program koordinatörü önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES koşulu dışında (c) ben-
dinde belirtilen tüm koşullar aranır. ALES koşulu aranması durumunda ilgili enstitü yönetim
kurulu önerisi ve Senato kararı gereklidir.

d) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Üniversite yönetimi tarafından belirlenen
kriterlere göre yapılır.

e) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi
ve Senato kararıyla, öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir ye-
terliliği sağlama şartı aranabilir.

f) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı
dil yeterlik düzeyleri; YDS, Üniversitelerarası Kurulca veya YÖK tarafından kabul edilen ya-
bancı dil sınav sonuçlarına göre belirlenir.
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g) Üniversite yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin
katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim, güz ve bahar yarıyıllarında planlanmak üzere, dönemi 60 AKTS kredisi olmak
koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü her
öğrenci için Üniversitemiz kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar atar. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir. Tez danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci en
geç derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık
yapar.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezli
yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans süresi
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı not orta-
laması en az 3,00 olacak şekilde başarmayan ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini ye-
rine getiremeyen; altı yarıyıl olan azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler
asgari süresinden önce mezun olabilirler. Bu öğrencilerin not belgeleri normal öğrencilerin not
belgeleri şeklinde düzenlenir.

Yüksek lisans tez danışmanın atanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu program koor-
dinatörü kanalıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından onaylanmış enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım
kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin görüşünü bir üst yazı ile birlikte program koordinatörü kanalıyla tezi ens-
titüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
program koordinatörüne, danışmana ve tez savunması için kurulan jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından tezin savunulabilir olduğu
konusunda olumlu görüş aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(5) 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. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez
savunma sınavının yeri, saati ve tarihi ilgili enstitü tarafından en az üç gün önceden ilan edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sı-
navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından in-
tihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü
için ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programın onaylanmış tez-
siz yüksek lisans programı yok ise enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın
tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan ve-
rilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre
verilir. Öğrenci azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.
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(11) Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik takvimde belirtilen takvime göre
tezinin incelenmesi ve sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı şekilde tez sa-
vunma işlemlerine başlamak mecburiyetindedir. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez sa-
vunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma sınavına girme isteğini danışmanı ve
program koordinatörü vasıtasıyla ilgili enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak ens-
titüsüne bildirir.

Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi
MADDE 15 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili ders notları ortalamasının en az

3,00 olması, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve
iki kopya elektronik formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-
zuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı
bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl/dönem
sonunda dönem projesine kaydolmak zorundadır.  Dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda
dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-
ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı

koordinatörlüğü her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danış-
manlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip
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doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğren-
cinin danışmanı olarak belirler. Danışman atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı
koordinatörü danışmanlık yapar.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 19 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve dönem projesini ba-

şarıyla tamamlayan ve kredili ders notları ortalaması en az 3,00 olan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitemiz tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans
programın aynısı olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Aynı tezli programdan
tezsiz programa veya tezsiz programdan tezli programa geçişler en geç üçüncü yarıyılın baş-
langıcından önce yapılmalıdır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
Bu durumda tezliden tezsiz programa veya tezsizden tezli programa geçişlerde öğrencinin ilk
programında geçirdiği süre azami sürelerden düşürülerek öğrencinin intibakı yapılır. Bu ge-
çişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır.
Öğrenciye danışmanlık yapacak tez danışmanınca gerekli koşullar sağlanır ve geçiş yapılan
yarıyıl/dönem sonuna kadar enstitü yönetim kurulunca ataması yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek lisans öğretimine dayalı
olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına bütünleşik
doktora programı denir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki
dönem için, 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitimi olsa dahi doktora programları

ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.
(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.
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Doktora programına başvuru ve kabul
MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato
kararı ile belirlenecek ALES veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
sınavdan yeterli puana sahip olmaları gerekir. Bu Yönetmelikte eşdeğerliliği kabul edilen sınav
türünün puanı da ALES puanı olarak kabul edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato ta-
rafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belirtilen
koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi,
enstitü yönetim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına baş-
vuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya ek olarak mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvu-
ranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hu-
suslar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu
önerisi ve Senato tarafından belirlenen kurallar adaylara uygun yollarla ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim
Kurumu yalnız ALES puanı ile de doktora programına öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer
kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü yönetim kuru-
lunun önerisi ve Senato onayı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi
ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından önerilen taban puan Senato kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü ku-
rulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu
önerisi ile Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü
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yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp
fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fa-
külteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bi-
limleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğ-
renci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler
(referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlar ve benzeri) ilgili Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak, temel
tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yö-
netim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES
puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili
enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu
yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için; yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci
kabulünde; program dilinde YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğ-
renci kabulünde; İngilizce dilinde veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen bir yabancı
dilde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sı-
navından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun
önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ana dilleri dışında yürütülen doktora program-
larına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden ya-
pılan YDS'den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliliğe
sahip olmak gereklidir. Ayrıca, kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirtilen ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dilden en az 65 puan
alması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen
alt puanlar yükseltilebilir.

Doktora eğitiminin süresi
MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not
ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde Üniversite tarafından kabul edilmiş doktora yaptığı
programdan, yoksa ona en yakın programdan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durum-
daki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci
azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin doktora öğretimine başladığı
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından Senatonun belirleyeceği ni-
teliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora prog-
ramlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00

olacak şekilde ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar
ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçen bir sı-
navdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavlarının ta-
rihi akademik takvimde belirlenir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına doktora programına kabul edildikten sonra birinci fık-
radaki koşulları sağlaması durumunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde her zaman gi-
rebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki yazılı ve sözlü sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yüksek-
öğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danış-
manın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat enstitü yöneti-
mince sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar
enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve
sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da
başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri en az “B”  notu ile ba-
şarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulunca karar ve-
rilen ona en yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme
şartları ilgili enstitü kurulu kararları ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

Doktora tezini izleme komitesi
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı koordinatörlüğünün 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 baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 26 – (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, 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, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordina-
törlüğünce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir.  Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden
sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce danışmanının onayı ve program koordinatör kanalı ile enstitü
sekreterliği yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir
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sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Sunulan bu rapor ve izlemenin yapılacağı
tarih, saat ve yer yazılı olarak tez izleme komitesine bildirilir. Tez izleme toplantısından sonra
öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir, bu bir tu-
tanakla enstitüye bildirilir.  Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başa-
rısız bulunan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu
konusundaki görüşünü tez ve bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birin-
den başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında
yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora savunma tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordina-
törlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tezi savunma
jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber
kurularak ilgililere resmen bildirilir ve doktora tezi kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 22 nci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tara-
fından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk
kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.
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Doktora diploması
MADDE 28 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez çalışmasını

tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili ens-
titüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin dijital ortamdaki iki kopyasını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsa-
yan dönem 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili
enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanına
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ek olarak, yüksek lisans not ortalaması ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kom-
pozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu
önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yö-
netim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer
kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim
kurulu önerisi ile Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak, enstitülerdeki, güzel sanatlar fa-
külteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci
fıkra hükümlerinin en az asgari değerlerinin uygulanması gerekir.

Sanatta yeterlik süresi
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin  Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa
enstitü yönetim kurulunca karar verilen doktora programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü, her öğrenci için da-

nışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanın, en geç öğrencinin öğretime başladığı ikinci yarı-
yılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın, sanatta ye-
terlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danış-
manı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de ola-
bilir.
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(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü
önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü yönetim kurulu tara-
fından önerilen ve Senatoca kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak akademik takvime uy-
gun olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğu ve intihal olmadığı konusundaki görüşünü bir üst yazı
ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü intihalle ilgili kendi kontrolünü ayrıca yapar, kendi
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine, yedeklerine
ve bir nühsa enstitüye verilecek şekilde istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Da-
nışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri
anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü-
nün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğ-
retim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta
yeterlik tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç onbeş gün içerisinde
yedekleri ile beraber kurularak ilgililere resmen bildirilir ve tez kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yö-
netim kurulunca karar verilen sanatta yeterlik programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması koşulu ile sanatta

yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav ta-
rihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç ve dijital ortamda iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Öğrenci Kabulleri ve Kayıt

Öğretim ücreti
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğretim ücretlidir. Öğretim ücretinin miktarı, ödeme ko-

şulları, ücret ödenmediği zaman alınacak tedbirler ve öğretim ücreti ile ilgili diğer hususlar
Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen bir yönerge ile belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Bilimsel hazırlık programına, lisansüstü programlara öğrenci kabulü

ile ilgili maddelerdeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programı, adayların
bilimsel eksikliklerini gidermek ve uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan programdır. Bi-
limsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ve bu
öğrencilerin alacağı dersler ilgili enstitü anabilim dalı koordinatörlüğü tarafından adayların li-
sans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izlemiş oldukları lisans ve/veya lisansüstü
programların yapısı değerlendirilerek önerilir ve enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık sırasında alınan lisans veya lisansüstü düzeydeki dersler
öğrencinin takip edeceği lisansüstü programın gereği olan ders ve krediye sayılamaz. Öğren-
cinin bilimsel hazırlık derslerinden iki yarıyılın sonunda başarısız olması halinde kabul edildiği
programla ilişiği kesilir ve öğrencilik haklarını kaybeder. Herhangi bir bilimsel hazırlık ders-
lerinden başarısız olan öğrenciye yeni lisansüstü ders verilemez.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmelikteki esaslara
göre yürütülür.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Öğrenci başa-
rısız olduğu dersleri yaz döneminde alabilir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. İki yarıyıllık
süre ilgili enstitünün yönetim kurulunun verdiği dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre so-
nunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
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(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi ve almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmesi için bilimsel
hazırlık programı lisans derslerinin hepsini en az C ve lisansüstü derslerinin hepsini B notu ile
tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi ve almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmesi için bilimsel
hazırlık programı derslerinin hepsini en az B notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık kapsamındaki dersler için lisansüstü öğretimin ücreti dışında ayrıca
kredi bazında ücretlendirme yapılır.

Lisansüstü programlara özel öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün onayı
ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği kabul koşulları ile lisansüstü derslerine özel öğ-
renci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir programa kayıtlı
olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve enstitüde alacağı
dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının/koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında
kendilerine bir belge verilir.

(3) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üni-
versitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemle-
rinde, en fazla üç dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün teklifi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen
derslerin kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini
geçemez.

Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı
öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul
edilme koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve  Senato onayı ile belirlenir.

(2) Diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı
tamamlamış, başvurduğu programa transfer edilebilecek en az iki dersi ve bu derslerin ağırlıklı
ortalaması en az 3,00 veya muadili olan öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak
koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda,
öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı
ayrıca belirtilir. Başka bir kurumdan yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin
ilgili maddelerinde belirtilen lisansüstü programa kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.
Yarıyıl uzunluğu farklı olan üniversitelerden gelen öğrenciler için ulusal ve AKTS kredi eşde-
ğerliği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.Yatay geçiş kabüllerinde öğrencinin daha ön-
ceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre ilgili programın azami sürelerinden düşürü-
lür.

(3) Üniversitedeki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış, en az bir
dersten başarılı olan öğrenci, kabul şartlarını sağladığını gösteren gerekli belgelerle süresi
içinde başvurmak koşuluyla, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, önerilen lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla ka-
bul edilebilir. Yatay geçiş kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerin hangile-
rinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bu Yönetmeliğin
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ilgili maddelerinde belirtilen lisansüstü programa kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.
Yatay geçiş kabullerinde öğrencinin daha önceki lisansüstü programında geçirmiş olduğu süre
ilgili programın azami sürelerinden düşürülür.

(4) Yüksek lisans öğrencileri, bütünleşik doktora programlarına gerekli koşulları sağ-
lamak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilirler.

(5) Bütünleşik doktora programına kabul edilmiş ve en az bir yarıyılı tamamlamış öğ-
renciler, en az bir dersten başarılı  olma şartını sağlayan öğrenci başka bir yüksek lisans prog-
ramına şartları sağlamak koşuluyla ilgili yönetim kurulu kararıyla yatay geçiş yapabilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için istenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli görülen evrakların tamamı
ilgili enstitü tarafından tamamlanarak öğrencinin kabul edildiğine dair bir üst yazı, evrak listesi
ve evraklarla birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
lisansüstü öğrencilerinin kayıt koşullarını öğrencinin sağlayıp sağlamadığını kontrol eder, eğer
koşullar sağlanıyor ise öğrencinin programa kayıt işlemleri tamamlanır, etmiyorsa gereği için
evrakları ilgili enstitüye iade eder.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari şartları sağlamak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya
önerilir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları koordinatörlerinin önerileri
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve ilgili program için Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çer-
çevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato
tarafından belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisine göre oluşturulmasında
aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Saha,
klinik ve benzeri uygulamalı ders saatleri için bir krediye karşılık gelen uygulama saati Senato
tarafından alınacak kararlarla belirlenir.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar
çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başında öğrenci bilgi sistemine
konacak öğretim izlencesi ile belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersin yapısı, tipi ve veriliş şekli
ilgili enstitü kurulunca belirlenerek müfredata konur. Doktora programındaki öğrencilerden
yüksek lisans eğitimleri sırasında söz konusu dersi almış olanlar bu dersten muaf tutulur.
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(6) Enstitülerde dersler mecburi ve seçmeli olarak enstitü kurulu tarafından program-
lanır ve Senatoca onaylanır. Programın mecburi dersleri o programdaki tüm öğrenciler tara-
fından alınması zorunludur. Öğrencinin seçmeli derslerden hangisini alacağı dersin açılma ko-
şuluna göre öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı tarafından karar verilir. Danışmanlık görevi
tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı/koordinatörü tarafından
yapılır.

(7) Üniversitece, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebil-
mesi için gerekli ek başarı koşulları öğrencinin başarı durumuna göre ilgili enstitü yönetim ku-
rullarınca belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara 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 so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler ilgili
mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders kayıtları, devam zorunluluğu ve kayıt dondurma
MADDE 41 – (1) Öğrenciler kayıtlı olduğu programa akademik takvime göre kayıt

yaptırmak ve teorik derslere en az yüzde yetmiş, uygulamalara yüzde seksen devam etmek zo-
rundadırlar. Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve dersle ilgili diğer esaslar Senatonun koyduğu genel kurallar
çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından dönem/yarıyıl başlangıcında öğrenci bilgi sis-
temine dersi veren öğretim elemanı tarafından konulması zorunlu olan ders izlencesi ile belir-
lenir, gereği dersi veren öğretim elemanı tarafından takip edilir ve yapılır.

(2) Öğrenciler, ilgili enstitülerin belirlediği esaslar doğrultusunda derslere, laboratuvar
ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim ele-
manının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Sağlık raporuyla belgelenmiş
sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir der-
sin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Yarıyıl/Yıl
sonunda devamsız öğrenciler listesi, ilgili enstitü müdürlüğüne yarıyıl/yıl sonu sınavlarından
önce bildirilir ve öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına gi-
remezler ve yarıyıl/yılsonu notları devamsız (NA) olarak değerlendirilir.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri olan lisansüstü öğrencileri, kayıt dondurmak için ma-
zeretlerini belgelemek koşuluyla en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına başvururlar. Öğrencinin kayıt dondurma müracaatı, danışmanının ve ko-
ordinatörünün görüşü alındıktan sonra, ilgili enstitünün yönetim kurulunca karara bağlanır ve
aşağıdaki kurallara göre kayıt dondurma ve değerlendirme işlemi yapılır.

a) Geçerli sebepler nedeniyle tezsiz yüksek lisans öğrencileri öğrenim süresince en
fazla bir yarıyıl, tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl ve doktora öğrencileri en
fazla üç yarıyıl kayıt dondurabilirler. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile
bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurularak geçirilen süreler azami öğrenim süresinden sayıl-
maz.
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b) Öğrencinin bir yarıyıl/yıl kayıt dondurmayı gerektirecek süreyi kapsayan bir sağlık
raporu ile belgelendirmesi koşulu ile kaydı dondurulabilir. Öğrencinin, kayıt dondurma süresi
bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili
yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir. Bu süre sonunda, öğrencilerden eğitim-öğretime devam
etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilir.

c) Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu
askere alınması halinde, askerlik süresince kayıt dondurma hakkı verilir.

ç) Belgelendirilecek diğer haklı ve geçerli gerekçeler.
d) Öğrenci, kayıt dondurmuş olduğu sürede başka bir kurumdan almış olduğu dersleri,

Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
e) Hastalık ve gerekçesi belgelenmiş zorunlu sebepler dışındaki kayıt dondurma istek-

leri, en geç yarıyılın/yılın ilk dört haftası içinde yapılmalıdır.
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyeti olan ve 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine göre uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kayıt donduramaz. Takipsizlik veya beraat
kararı ile sona eren tutukluluk süresi, öğrencilerin azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri
MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü öğretim programının dersleri, bu derslerin içerikleri,

kredi/saat ve AKTS kredileri, programın mezuniyet koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı ko-
ordinatörü tarafından hazırlanır ve enstitü müdürlüğüne önerilir. Lisansüstü programları, ilgili
enstitü kurulunca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir öğretim progra-
mında yer alan derslerin yürütülmesine ilişkin hususlar, ilgili enstitülerin yönetim kurullarınca
karara bağlanır.

(2) Proje, seminer ve tez çalışması dersleri ulusal kredisiz derslerdir ve AKTS kredileri
sistemde belirtilmiştir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarda her ders için belgeye dayanan, her yarıyıl

için en az bir yazılı ara sınav ve bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılması mecburdur. Sadece
uygulamaya dayanan derslerde yarıyıl/dönem ara sınavının ve yarıyıl/dönem sonu sınavının
nasıl yapılacağı, her değerlendirmenin ders başarı notuna katkısı yarıyıl/dönem başında öğrenci
bilgi sistemine konulacak ders öğretim izlencesi ile belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Dersin
öğretim elemanı ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlara ek olarak uygun gördüğü takdirde ödev,
laboratuvar ve benzeri yarıyıl/yıl içi çalışmalarını, yarıyıl/yılsonu notunun verilmesinde de-
ğerlendirebilir. Öğrencinin ders başarı notu, ara sınavlar ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ile
yarıyıl/yıl içi çalışmaları ve derslere devam göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından
takdir ve yarıyıl/dönem başında ders izlencesi/syllabusta ilan olunur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları,
Üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavı
yapılmayacak dersler, yarıyıl/yıl başında anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir.

(2) Yarıyıl/Yıl ara sınav değerlendirmeleri ara sınav yapıldıktan sonra en geç iki hafta
içerisinde öğrencilere ilan edilir. Yarıyıl/dönem sonu değerlendirmeleri akademik takvime göre
değerlendirilir ve ilan edilir.

(3) Ders öğretim elemanının izni olmadan sınav salonlarına hiçbir türde elektronik sis-
tem haberleşme cihazı sokulamaz. Sokulması halinde kullanılsın veya kullanılmasın kopya iş-
lemi görür.
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Ders başarı notları
MADDE 44 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tablolarda belirlenen

harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl/yıl sonu ders başarı notu olarak takdir
olunur:

(2) Ortalamalara katılmayan harf notları; I: Eksik, S: Yeterli, U: Yetersiz, PR: Geliş-
mekte olan, EX: Muaf, W: Çekilmiş, NI: Not ortalamasına katılmayan olarak tanımlanır.

(3) Yukarıdaki notlardan;
a) (I) notu: Proje, tez gibi veya bazı zorunlu nedenlerle değerlendirilmesi yapılmamış

dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı notları, bir sonraki yarıyılın ders kayıtları
başlamadan önce verilir. Bu süre içerisinde not bildiriminde bulunulmamış I notları F veya U
notuna dönüşür.

b) (S) notu: Proje, seminer, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan ya da kredisiz olarak
alınan ve başarılı olunan dersler için verilir.

c) (U) notu: Proje ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamayan ya da kredisiz olarak
alınan ve başarısız olunan dersler için verilir. Tez, proje gibi başka kodla da olsa devam eden
dersten (U) alınması halinde, ders tekrar edilir ve farklı kodla da olsa bu dersin devamı olan
ders alınamaz.

ç) (PR) notu: Bir yarılda/yılda başlayıp tez, proje gibi başka kod ile takip eden dönem-
lerde devam eden başarılı çalışmalar için verilir.

d) (EX) notu:  Enstitü yönetim kurulu kararı ile muafiyeti kabul edilen dersler için ve-
rilir.

e) (NA) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulama-
larına ilişkin devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten NA notu
alan öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.

f) (W) notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin ya-
rıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, çekildiği bir ders için kullanılır. Bir öğrenci, tekrar-
lamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı veya not ortalamasına katılmayan derslerden çeki-
lemez. Bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere yüksek lisans ve doktora programı boyunca
iki dersten, lisans eğitiminden sonra doktora programına kabul edilen öğrenciler için en çok
dört dersten çekilme hakkı vardır.

g) (NI) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına
katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu
dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler
öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kulla-
nılmaz. Bu dersten başarısız olma durumu öğrencinin programına devamını engellemez.

ğ) (CN) notu: Takip eden yarıyılda devam edecek çalışma için verilir.
(4) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu başarı notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından

ilan edilir.
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Not ortalamaları
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl/yıl sonunda not ortalamaları

hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin kredi saat değeri ile öğ-
renciye takdir edilen harf ders başarı notuna karşılık gelen, 0 ile 4 arasındaki katsayının çarpı-
mıdır. Yarıyıl/yıl not ortalaması (DNO) öğrencinin o yarıyıl/yıl aldığı derslerden sağladığı
puanların toplamının, aldığı derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır ve bu puan
0-4 not göstergesinde öğrencinin o döneme ait başarı notu ortalaması olarak adlandırılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin almış olduğu tüm derslerden toplamış ol-
duğu puanlar toplamının o dönem sonuna kadar almış olduğu krediler toplamına bölünmesi
ile bulunan sayıdır. Öğrencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, genel not ortalamasında, o
derslerden alınan en son not geçerlidir, ancak öğrencinin tüm notları not belgesinde gösterilir.

(3) Not ortalamaları, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü hane beş veya beşten büyük olduğunda yukarıya, beşten küçük olduğunda da aşağıya
yuvarlanır.

Ders saydırma
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk ya-

rıyılın başında ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile sonuçlandırılır. Muaf tutulacak derslerin sayısı en fazla üç derstir. Muaf tutulan ders-
lerin kredilerinin toplamı başvurulan programın kredili derslerinin kredisinin en fazla %50’si
kadar olabilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden
3,00’ten az olamaz. Yüksek lisans programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf
notu en az C veya eşdeğeri, doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin
harf notu en az B veya eşdeğeri olmalıdır.

(2) Aynı yüksek lisans program öğrencisinin tezsiz programdan tezli programa veya
tezli programdan tezsiz programa yatay geçişlerde muafiyet için bu maddenin birinci fıkrasın-
daki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz. Programdan tezsiz programa yatay geçişlerde
muafiyet için birinci fıkradaki ders sayısı kısıtlaması dikkate alınmaz.

(3) Bütünleşik doktora programından aynı programda tezsiz veya tezli yüksek lisans
programına yatay geçişlerde muafiyet için birinci fıkradaki ders sayısı kısıtlaması dikkate alın-
maz.

(4) Bir diplomanın zorunluluğu olarak alınmış ve diploma verilişinde kullanılmış dersler
muafiyet için kullanılamaz.

(5) Muafiyet için kullanılan derslerin kredilerinin toplamı, program için gerekli kredili
ders kredileri toplamının %50’sini geçemez.

(6)  Yatay geçişlerde öğrencinin önceki programda geçirdiği süre azami süreden düşü-
rülür. Başka statüde ders muafiyet alması durumunda derslerin 30 AKTS kredisi bir yarıyıl sa-
yılmak üzere öğrenim hakkından kaç yarıyıl kullandığı ilgili enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır ve bu süre öğrencinin azami öğrenim süresinden düşürülür.

Ders tekrarı
MADDE 47 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; o dersten yarıyıl notu olarak

yüksek lisans öğrencisinin en az (C), doktora öğrencisinin ise en az (B) notu almış olması ge-
rekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar etmek zorundadırlar. Genel not ortalama-
larını yükseltmek amacıyla bazı dersler öğrencinin isteğine bağlı olarak tekrarlanabilir. Başa-
rısız olunan veya tekrar edilmek istenen seçmeli dersin açılmaması durumunda danışmanın
teklifi ve enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün onayı ile öğrenci başka bir seçmeli
derse kayıt yaptırabilir. Ders tekrarında en fazla üç yarıyıl önce alınmış bir ders tekrar edilebilir.
F veya NA alınmış bir ders ilk açıldığı yarılda/dönemde alınması zorunludur.  Yüksek Lisans
programında B-, C, C+ ve doktora programında B+, B  notları alınmış dersler belirtilen zaman
içerisinde tekrar edilebilir. Tekrar edilen derslerden son alınan notlar geçerlidir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim
MADDE 48 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programla-
rının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders
materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu
amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği,
derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversite Uzaktan Eğitim Birimi tarafından
yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.
(2) Lisansüstü öğrencilerin kayıt yenileme, disiplin, erasmus, world exchange, Farabi,

her türlü tebligat ve benzeri konularda bu Yönetmelikte bulunmayan hükümler ve uygulamalar
için Senato kararları ve 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 50 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitü
yönetim kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar, Senato tarafından belirlenir.

(3) İlgili enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma
koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları aday öğrencilerin bilgi-
lenebileceği uygun yöntemlerle ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci kabulü
için duyurulur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 22/9/2013 tarihli ve 28773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bah-

çeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar ve 2016-2017 aka-
demik yılı başından itibaren uygulanır. Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte öğretime devam
eden öğrencilerin eğitim süresi 2016-2017 akademik yılı başında yeni öğrenci statüsünde baş-
latılır ve ders intibakları yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 50 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 akademik yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürü-

tülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans,  dok-

tora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde bi-

limsel eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı uygulanan programı,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri

çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

d) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını yürütmek üzere, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş
kişiden oluşan komiteyi,

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

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,
g) Enstitü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitülerini,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde ensti-
tüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

h) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin
Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığında,
varsa yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından;
anabilim/anasanat dalının yalnız bir bilim dalını kapsadığı ve yalnız bir yüksek lisans ve/veya
doktora programı içerdiği durumda ise anabilim/anasanat dalında görevli tam zamanlı öğretim
üyelerinden oluşan kurulu,

i) Enstitü kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin enstitülerinin müdür ve müdür
yardımcıları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve
ilgili enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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k) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin
tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede
ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini ya da kamuda
ya da özel sektörde çalışan en az doktora unvanına sahip bir kişiyi,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
ö) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan en az doktoralı öğretim elemanını,
p) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı yansıtan dokümanı,
s) Tez izleme komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı için-

den ve biri de aynı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından gerek duyulması halinde
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili anabilim/bilim ya da anasanat/sanat dalları öğretim
üyelerinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
t) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
u) Üniversite (ESOGÜ): Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. 

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır: 
a) İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen

koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan
ALES’den başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tara-
fından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan
muadili bir standart puana, Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşu-
luyla lisans not ortalamasına ve YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav-
lardan eşdeğer bir puana sahip olmak gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konser-
vatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
Anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil
barajı aramayabilir.
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b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;
1) En az 55 ALES puanı ya da eşdeğerliği YÖK veya Üniversite tarafından kabul edilen

bir sınavdan muadili bir puan,
2) Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dil şartı aranmaz, bu öğrencilerin değerlen-

dirilmesinde Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) den en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini
gösteren bir belge 

alınması gerekir.
c) Yüksek lisans programına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;
1) Lisans not ortalamasının %25’i,
2) ALES puanının %50’si,
3) Yabancı dil puanının %25’i
kullanılır.
ç) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde

öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli dü-
zenlemeler, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sını-
fında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders yükü
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı, en az toplam yirmi bir kredilik ve en az

yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek
lisans programı bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve bir seminer dersi ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Derslerin başarı notu en az CC
ve akademik başarı notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, se-
miner dersi ve tez çalışması, kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. 

(2) Bir tezli yüksek lisans programının dersleri, toplam kredi miktarının yarısını geç-
memek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Dersler öğrencinin de görüşü
alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler ara-
sından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile
enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici
danışmanlık görevini yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki ders seçilebilir. 

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin
tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin; başka yükseköğretim kurumlarının tezli ya da tezsiz lisansüstü prog-
ramlardan almış olduğu derslerden en çok iki ders sayılır. Bu derslerde BB ve üzeri başarı notu
olanlar değerlendirmeye alınır. Derslerin içeriklerinin eşdeğerlikleri, içeriğin enstitü ders içeriği
ile en az %75 benzer olması koşulu dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı  kurulunun olumlu
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim
kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde Senatoca belirlenen dönüşüm çi-
zelgesi uygulanır.
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(6) Öğrenci tezli yüksek lisans yapmakta iken kendi isteği, koşulların uygun olması,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek li-
sans programına geçiş yapabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez ya-
pılır.

Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, azami süre
altı yarıyıldır.   

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde gerekli başarı koşullarını/ölçütlerini yerine
getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. 

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu

her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da anabilim/anasanat
dalı başkanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu değişikliğinde
de aynı usul uygulanır. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman ata-
nabilir. 

(2) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosunda bulunan
veya kadrosu dışında bulunan en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı Senatoca belirlenen
danışman atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliği de
gözetilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenebilir ve enstitü kurulunda karar verilir.

(4) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kural-

larına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitüde tezin yazım kurallarına
uygunluğu incelenir. Tez yazım kurallarına uygun olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler
için iade edilir. Enstitü tez yazım kurallarına uygun yazılmış söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği usullere göre alarak jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
kendi anabilim/anasanat dalında kadrolu öğretim üyesi ve en az biride başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde
sınav, yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka kurumdan seçilen jüri üyesinin sınava katılma-
ması durumunda aynı konumdaki yedek üye sınav için davet edilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-
tüye gönderir.

(5) 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. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) 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.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, kayıtlı olduğu programda tez-
siz yüksek lisans programı bulunması durumunda ve kendisine tanınan azami süreler dâhilinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlayan, 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 öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı
bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye diploması yanında tezli yük-
sek lisans yaptığını belirten bir not durum belgesi (transkript) düzenlenerek verilir. 

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve koşulları
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
(2) Bu program toplam otuz krediden ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az on

adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik başarı
notu 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup yeterli
veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem pro-
jesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bir tezsiz yüksek
lisans programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu ders-
lerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık duru-
munda tekrar alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili dönemde açık bulunan bir dersin
yerine başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversitenin başka bir enstitüsünde verilen
ders alınamaz. 

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.   

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir. 

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

(6) Bu programa öğrenci kabulü için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına
ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde, ALES puanı ya da eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili eş-
değer puan, YDS sınavı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil puanı
ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulü için; ALES, YDS ve lisans not ortalaması değerlendirmeye alınması halinde ALES
puanının %10’u ve yabancı dil puanının %10’u ile lisans not ortalamasının %80’i giriş sınavı
puanını oluşturmada kullanılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler ALES pua-
nı belgesi yerine eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav belgesi sunabilirler.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları enstitüce tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari giriş şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir. 

(9) Tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin; özel öğrencilik, tezli yük-
sek lisans programlarından almış olduğu ya da başka yükseköğretim kurumlarından almış ol-
duğu derslerin ders notu CC ve altında olanlar dikkate alınmaz. Derslerin eşdeğerlikleri, öğre-
nim amaçları ve çıktılarının enstitü dersi ile benzer olması koşulu dikkate alınarak
anabilim/anasanat dalı  kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir.

Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2016 – Sayı : 29875



Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçiminde

ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tara-
fından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir. 

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı Senatoca belirlenen danış-
man atama ilkeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliği de göze-
tilerek anabilim/anasanat dalı kurulunda belirlenir ve enstitü kurulunda karar verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve proje

raporunu enstitünün belirlediği şekil şartlarına uygun olarak teslim eden öğrenciye tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Amacı ve genel esasları 
MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. 

(2) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(3) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre be-
lirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) 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 eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu prog-
ramın puan türünde ALES’ten 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az
olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES'e eş-
değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları
gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. 

(2) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına
kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya
mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. 
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(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) Diş hekimliği anabilim dalları doktora programlarına ya da temel tıp bilimlerinde
doktora programlarına başvurabilmek için ALES puanı yerine DUS’tan en az 55 puan olmak
koşulu ile Senatoca belirlenecek DUS puanı da kullanılabilir. DUS’un son üç yıldaki puanı de-
ğerlendirmeye alınır. Diş hekimliği uzmanlık alanlarından herhangi birinde uzmanlık belgesine
sahip olan adaylardan ALES ya da DUS puanı aranmaz. Bu adayların ALES ya da DUS puan-
ları 70 olarak değerlendirmeye alınır.

(5) Tıp fakültesi mezunlarından temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvura-
bilmek için ALES puanı yerine TUS’tan 50 puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirle-
necek temel tıp puanı da kullanılabilir. TUS temel tıp puanının son üç yıldaki puanı değerlen-
dirmeye alınır. Tıpta uzmanlık alanlarından herhangi birinde uzmanlık belgesine sahip olan
adaylardan ALES ya da temel tıp puanı aranmaz. Bu adayların ALES ya da TUS puanları 70
olarak değerlendirmeye alınır. 

(6) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senatoca, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edi-
lebileceğine karar verilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato tarafından yükseltilebilir.

(7) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlardan öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Ancak Senato kararı ile belirli bir ALES puanı şartı getirilebilir. Aranan ALES puanı
Senato tarafından belirlenir.

(8) Doktora programı başvuru puanı oluşturmada ALES ya da DUS/TUS temel tıp puanı
%50’den aşağı olmamak koşulu ile lisans, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve/veya
başka kıstasların oranları ilgili enstitü kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(9) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek
düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato ta-
rafından belirlenir ve genel ilanda duyurulur.

Ders yükü
MADDE 17 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir doktora programının
dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden ve seçmeli
derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tekrar alınır. 

(2) Doktora programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili
anabilim/anasanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışman-
lık görevini yürütür. Ayrıca doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin ta-
mamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu
derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu yönetmelik hüküm-
lerine göre ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu en az CB ve akademik başarı notu ise 4,00 üzerinden en az
3,00 olmak zorundadır. Doktora programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğrenciler
CB ve daha alt başarı notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak başarı
derecelerini tamamlarlar. Zorunlu derslerde başarısızlık durumunda yerine farklı dersler alına-
maz.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tez-
siz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı  kurulu her öğrenci için Senatonun

kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim
üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin en az bir yüksek lisans tezini
başarıyla yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı  kurulunda belirlenir ve enstitü kuru-
lunda karar verilir.

(3) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir. 
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Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve

4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra, temel ve doktora çalışması
ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına iki ay içinde girebilir-
ler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. 

(3) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl için onaylanan beş
öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sınav jürisi en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı
ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması 100 puan üzerinden en az 75 puan olmalıdır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda sorulan sorular tutanak altına alınır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci tezli ya da kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması duru-
munda tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans programının
geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

teklifi ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden veya disiplinler arası programlarda kurum
içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez
danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli durumlarda ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması ve tez izleme
MADDE 22 – (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, tez önerisi ile ilgili enstitünün be-
lirlediği formata uygun yazılı bir raporu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci bir sonraki
tez izlemeye en erken beş ay sonra girebilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile komite üyelerine Enstitünün belirlediği formata uygun yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç
diğer toplantılar bilişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitüce

belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir oldu-
ğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği usullere göre alarak jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri,  dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans prog-
ramı bulunması durumunda talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-
tüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları 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. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.  

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve alanı
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği
Üniversite tarafından belirlenen koşullara uygun olarak enstitü kurulu tarafından önerilir ve
Senato tarafından uygun bulunduktan sonra YÖK tarafından kabul edilen alanlarda yapılır.

Öğrenci kabulü
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans

veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile  konservatuar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek li-
sans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşu-
luyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puanının olması gerekir. Sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES
puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da
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değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puanın muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(4) Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta
yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not or-
talaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir. Mülakatta
adayların referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler dikkate alınır.

(5) Sanatta yeterlik programı başvuru puanı oluşturmada ALES ya da giriş sınavı pua-
nının %50’den aşağı olmamak koşulu ile lisans, yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı
ve/veya başka ölçütlerin oranları ilgili enstitü kurulu teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci ka-
bulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğünden az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje
çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar ta-
mamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, sanatta yeterlik
tezinde başarılı olamayanlara kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulun-
ması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve iki yarıyıl 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser ve temsil
gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Bir sanatta yeterlik
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programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu derslerden
ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık durumunda tek-
rar alınır. 

(2) Sanatta yeterlik programında alınacak dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili
anabilim/anasanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışman-
lık görevini yürütür. Ayrıca sanatta yeterlik programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki,
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.  

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin ta-
mamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu sanatta yeterlik programında aldığı ve başarılı
olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik
hükümlerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Derslerin başarı notu, en az CB ve akademik başarı notu, 4,00 üzerinden en az 3,00
olmak zorundadır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini başaramayan öğren-
ciler CB ve daha alt başarı notuna sahip derslerini tekrar ederler ya da farklı dersler alarak
başarı derecelerini tamamlarlar. Zorunlu derslerde başarısızlık durumunda yerine farklı dersler
alınamaz.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu, her öğrenci için danışmanlık
yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Enstitü anabilim/anasanat
dalı  kurulu her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen
danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-
öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yöneti-
lebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.
İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ki-
şilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim/anasa-
nat dalının özelliği de gözetilerek anabilim/anasanat dalı  kurulunda belirlenir ve enstitü kuru-
lunda karar verilir. 
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(4) Emeklilik, istifa ve başka kuruma nakil gibi çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğretim üyesinin üzerindeki henüz tez aşamasına geçmemiş olan danışmanlıkları sona
erer. Tez aşamasındaki danışmanlıklar ise gerekli görülmesi halinde ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam edebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve

4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve sanatta yeterlik
çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına iki ay içinde girebilir-
ler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-
rundadır.  Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yıl için onaylanan beş öğretim
üyesinden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.
Yeterlik jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70
puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik orta-
laması 100 puan üzerinden en az 75 puandır. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerile-
rini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sözlü sınavda
sorulan sorular tutanak altına alınır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci tezli ya da kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Ancak  öğrencinin tezsiz yüksek lisans programının
geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanının

teklifi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden veya disiplinler arası programlarda kurum
içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez
danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli durumlarda ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üye-
lerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme 
MADDE 32 – (1) Sanatta 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, tez önerisi ile ilgili enstitünün be-
lirlediği formata uygun yazılı bir raporu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci bir sonraki
tez izlemeye en erken beş ay sonra girebilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile komite üyelerine enstitünün belirlediği formata uygun yazılı
bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Birinci tez izleme komitesi toplantıları hariç
diğer toplantılar bilişim teknolojileri vasıtasıyla uzaktan yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Tez hazırlayan  öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje gibi

çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği usullere göre alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu-
nun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme ko-
mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul
edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik progra-
mına kabul edilmiş olanlardan tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarda
başarılı olamayanlar için talepleri halinde kayıtlı olduğu programda tezsiz yüksek lisans prog-
ramı bulunması durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, enstitünün is-

tediği belgeleri teslim etmek ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine
göre programın onaylanmış adının yer aldığı bir sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet
tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik 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. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Ortak Esaslar

Başvurular
MADDE 35 – (1) Tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitü kurulu kararı
ile belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir. Başvuru koşullarında yapılacak değişiklik aynı
usulle yapılır.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru ko-
şulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan edilir. Söz
konusu ilan, her yarıyılda öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt
MADDE 36 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen

süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

1 Kasım 2016 – Sayı : 29875                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili enstitü kurulu ve Senato tarafından
belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-
nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. 

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış
olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları
yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler
geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda
olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili haklardan yararlanamazlar.

Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 37 – (1) Kendi hesabına yüksek lisans yapmak üzere başvuran yabancı uy-

ruklu adayların en az 55 ALES puanı ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınav-
dan muadili bir puan ve Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den en az C1 düzeyinde Türkçe
bildiklerini gösteren bir belgeyi almaları gerekir.

(2) Kendi hesabına doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, TÖMER’den
en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi, ALES’ten en az 55 puanı ya da
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili puanı, kendi anadilleri dışında
YDS den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55
puan ya da muadili bir puan almaları gerekir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjan ve değerlendirmeleri ayrı yapılır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Programlara kabul
edilecek özel öğrenciler için anabilim/anasanat dalı  kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu
kararı ve Senatonun onayı ile taban puanlar ve koşullar belirlenebilir. Özel öğrenciler de asıl
öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bü-
tün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(2) Özel öğrenciler, sadece programa kayıtlı öğrenciler için açılmış ders/derslere kayıt
yaptırabilirler. Her bir programa veya programlarda açılan derslere kabul edilecek özel öğrenci
sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı  kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Özel öğrencinin, asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi
anabilim/anasanat dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden yüksek lisanslar için CC, doktora için
CB ve üstünde alınan notlar ders geçme notları sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, mua-
fiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Diğer yük-
seköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınan derslerin en fazla ikisi kabul edilir. Bu
dersler, programdaki kredi toplamından düşülebilir. Toplam krediden düşülecek dersler, danış-
man ve anabilim/anasanat dalı  başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ke-
sinleşir.

(4) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her eğitim-öğretim
yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya

da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış
ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve almış olduğu tüm derslerden başarılı
olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, başvurduğu programın asgari giriş ko-
şullarını sağlaması, programa en son dönemde son sırada kabul edilen en düşük başarı puanlı
öğrencinin başarı puanına eşit ya da daha yüksek bir puana sahip olması gerekir.

(3) Yatay geçiş için anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve
Senatonun onayı ile asgari yatay geçiş koşulları belirlenebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili ens-
titü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ve Se-
natonun onayı ile karara bağlanır.

(4) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş
kontenjanları ve özel koşullar enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile her öğretim yılı başında belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülükle-
rinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı  başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçiş,  sadece ders aşamasında yapılır,  yeterlik ve tez aşamalarında yapıl-
maz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden bi-

rini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış
olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen
ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı  başkanlığı tarafından, aday-
ların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının
yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam on beş krediden az 24
krediden fazla olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten
yüksek lisans için en az CC harf notu alınması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalaması
elde edilmesi; doktora için en az CB harf notu alınması ve 4,00 üzerinden en az 2,50 genel not
ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders
tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.
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Değişim programlarına öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Değişim programı öğrencileri Üniversitenin ulusal ve uluslararası

değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla yarıyıl eğitim görme hakkı
kazanmış diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma,
ders saydırma, kabul işlemleri ve değişim programları uygulama esasları ilgili mevzuata göre
yapılır.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı

teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci,
ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır. Başarısız oldukları dersleri tekrar
ederler. 

(2) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar ve/veya ara sınavları
ile yarıyıl sonu çalışmalar ve/veya sınavlarıyla ölçülür.

(3) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sına-
vının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir
ve öğrenci bilgi sisteminde duyurulur. Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, dönem projesi ve
tez çalışmaları hariç diğer derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri için belirlenen
oranlar her biri için  % 40’ın altında olamaz. Uzaktan eğitimde ise bu oran ilgili mevzuata göre
düzenlenir.

(4) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları,
başka üniversiteden alınan ve kayıtlı olunan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirle-
nen 4’lük sistemdeki notları yüzlük sisteme dönüştürme tablosu ve aşağıdaki not dönüşüm çi-
zelgesi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notu
çizelgede verilen harf aralıkları içinde yoksa alınan harf notunun katsayısı esas alınıp çizelge-
deki katsayılardan birisi ile eşdeğer ise eşdeğer olduğu katsayının harf notu; alınan harf notunun
katsayısı tabloda  yoksa bir üst katsayı ve buna karşılık gelen harf notu olarak  değerlendirilir.

(5) 39 uncu madde hükümlerine göre yatay geçiş yapan öğrencilerin önceden aldıkları
ve başka üniversiteden alınan derslerin başarı notları, Senato tarafından belirlenen 4’lük sis-
temdeki notları yüzlük sisteme dönüştürme tablosu ve aşağıdaki not dönüşüm çizelgesi kulla-
nılarak harf notuna dönüştürülür.

Başarı Notu Harf Notu Katsayı Başarı Derecesi
90 – 100 AA 4,00 Pekiyi
80 – 89 BA 3,50  İyi–Pekiyi
75 – 79 BB 3,00 İyi
70 – 74  CB 2,50  Orta–İyi
65 – 69 CC 2,00  Orta
60 – 64 DC 1,50  Geçer–Orta
50 – 59 DD  1,00  Geçer
49 ve altı FF   0,00 Başarısız

(6) Katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:
a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not or-

talaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygu-

lamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci
İZ notu aldığı dersi tekrar eder.
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c) YT notu, anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Se-
natonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye
verilir.

d) MU notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı
olunan dersin notudur.

(7) Genel not ortalaması öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her
dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin
kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde
yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrarlatıldığında
sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden
sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 43 – (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, ba-

şarısız olduğu dersleri azami ders alma süresi içinde tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan
seçmeli derslerin yerine danışman önerisiyle aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. 

(2) Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamasını yükseltmek için
CB ve daha düşük not alarak başarılı olduğu dersleri de azami ders alma süresinde tekrar ala-
bilir. Tekrar alınan dersin en son alınan notu geçerlidir.

Akademik izin
MADDE 44 – (1) Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belge-

leyen öğrenci ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere
dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuru-
luşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin
alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(2) Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında akademik izin isteklerinin ilgili yarıyılın
başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan başvurular işleme konulmaz. 

(3) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, mazeret süresinin baş-
lamasından itibaren on beş gün içinde müracaatı halinde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı
ile bu durumun başlangıcından sona ereceği tarihe kadar akademik izinli sayılır.

Notlarda maddi hata ve itiraz 
MADDE 45 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk beş iş günü

içinde enstitü müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, anabilim
dalınca dersi veren öğretim elemanın da içinde olduğu, üç kişilik bir komisyon kurularak üç
gün içinde değerlendirilir; sonuç enstitüye bildirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse
not düzeltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hata-
nın yapılmış olduğu öğretim üyesince tespit edilirse, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkan-
lığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, not düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görü-
şülüp karara bağlanır. 

Danışman değişikliği
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarında, tezin teslim edileceği yarıyıl içerisinde

danışman değişikliği yapılmaz. Diğer hallerde danışman değişikliğine ilişkin usul ve esaslar
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

1 Kasım 2016 – Sayı : 29875                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Önceki öğrenimlerde alınan derslerin saydırılması
MADDE 47 – (1) Yeni kayıt olan öğrencilerin önceki öğrenimlerinde veya özel öğren-

ciliklerinde alıp başardıkları derslerini saydırmak için kayıt oldukları yarıyılın ilk dört haftası
içinde, anabilim dalı ve danışman onayı ile enstitüye başvurması gerekir. Daha sonra yapılacak
başvurular kabul edilmez. Ders sayımı için öğrencilerin, ilgili anabilim/anasanat dalı  başkan-
lığına saydırmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders
içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir. Ders sayımı enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir.

(2) En az dört (en az 12 yerel/30 AKTS kredilik) dersi kabul edilen öğrenci bir üst ya-
rıyıla intibak ettirilir. 

(3) Öğrencinin enstitüye kayıt olduğu tarih esas alınarak en çok beş akademik yıl öncesi
alınıp başarılmış dersler için ders saydırması yapılabilir.

Yurt dışından danışman atanması
MADDE 48 – (1) Yurt dışından danışmanlık ölçütlerine uygun ikinci danışman atana-

bilir.
Ortak lisansüstü program açma
MADDE 49 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü program açmada

22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları
Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

Duyuru ve tebligat 
MADDE 51 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya enstitünün duyuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan
edilir.

(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye ilk kayıtta verdiği posta adresine
veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(3) Enstitüye bildirilen adresi değiştiği halde bu değişikliği enstitüye bildirmeyen, yanlış
ya da eksik bildiren öğrencinin bu adresine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Uzmanlık alan dersi     
MADDE 52 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı

öğrencilere, danışmanları tarafından yürütülmek üzere; tez önerilerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren kredili derslerini tamamlaması halinde her bir öğretim
üyesi için yüksek lisansta bir doktorada bir olmak üzere uzmanlık alan dersi açılabilir. Disip-
linlerarası anabilim dallarında benzer şekilde birer uzmanlık alan dersi daha açılabilir. Uzmanlık
alan dersi tez bitirme sınavına kadar aralıksız devam eder. Kredisiz olan bu derslere öğrencilerin
devam etmeleri zorunlu olup, öğrencilerin başarı durumları öğrencilerin danışmanları tarafından
en geç ilgili dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir. Doktora prog-
ramlarında tez izleme sınavına girmeyen öğrencilerin uzmanlık alan dersi başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan
öğrenci doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı  başkanlı-
ğına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Bu
derslere ilişkin esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygula-
maya konulur.
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Lisansüstü tez yazım ve tez sınavı dili
MADDE 53 – (1) Lisansüstü tezler, yabancı dil ile eğitim yapan programlarda ilgili

yabancı dilde yazılır. Türkçe-yabancı dil programlarda ise tez ilgili yabancı dilde yazılabilir.
Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri
karar verir.

Öğretim üyesi yetiştirme programı 
MADDE 54 – (1) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü

eğitim yaptırmak amacıyla gönderilen araştırma görevlileri, Üniversitede yeniden sınav yapıl-
masına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretime başlatılır.

Alınması zorunlu dersler
MADDE 55 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato,  Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce lisansüstü eğitim ve öğ-

retime başlamış olup, doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil koşul-
larını yerine getirememiş olan öğrenciler yabancı dil koşulunu yerine getirinceye kadar doktora
yeterlik sınavına giremezler. Bu öğrencilerin ders aşaması için getirilen süre içinde dil koşulunu
yerine getirmeleri zorunludur. Bu süre sonunda dil koşulunu yerine getirmeyen öğrencinin ili-
şiği kesilir. 

İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde lisansüstü prog-

ramlara kayıtlı bulunan öğrenciler için bu Yönetmelik hükümlerinin uygulaması ve belirlenmiş
süreler, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bulundukları aşamaya göre Senatoca
belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 35 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programları öğrencilerinin program/ders kayıt
işlemlerinde, öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu

uzaktan öğretim programlarında ders kayıt işlemleri, muafiyet, yatay geçiş, ders geçme ve sı-
navlarda uygulanacak hükümlerle genel hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile baş-

vuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Bölüm: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcut bölümleri,
ç) Bölüm başkanı: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcut bölümlerin bölüm baş-

kanlarını,
d) Ders materyali: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim ku-

rumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan
her türlü materyali,

e) İletişim platformu: Mersin Üniversitesi veya Mersin Meslek Yüksekokuluna ait in-
ternet sitesi, iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm
bilişim ve iletişim araçlarını, 

f) Materyal ücreti: Programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenen ücreti,

g) Müdürlük: Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ğ) Öğrenci: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğren-

cileri,
h) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği

ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini,
ı) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
i) Program: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarını,
j) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
l) Sınav Komisyonu: Mersin Meslek Yüksekokulu Sınav Komisyonunu,
m) UÖYS: Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemini,
n) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
o) Yönetim Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ö) Yüksekokul: Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulunu,
p) Yüksekokul Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin türü ve süresi
MADDE 5 – (1) Yüksekokulun tüm programlarında eğitim-öğretim uzaktan öğretim

ile yürütülmektedir.
(2) Yüksekokulun öğretim programlarında öğretim süresi dört yarıyıldır. Bir eğitim-öğretim

dönemi güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrencinin kayıtlı olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın ön lisans programlarından azami sekiz yarıyıl içinde mezun olamayan
öğrencinin öğrencilik statüsü 2547 sayılı Kanuna göre belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil İn-

gilizcedir.
Ders muafiyetleri
MADDE 7 – (1) Yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler,

varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programından almış ve başarmış oldukları ders-
lerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren
beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süreler dışındaki başvu-
rular dikkate alınmaz. Belirtilen süreler içinde başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru
tarihi itibariyle beş iş günü içinde ilgili yönetim kurulları tarafından başarı notları da belirtilerek
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca karara bağlanır ve duyurulur. 

(2) Ders muafiyetlerinde daha önce bir yükseköğretim programından alınmış ve başa-
rılmış derslerin üzerinden geçen süre dikkate alınmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın yüksekokul akademik takviminde belirtilen

sürelerde ders ön kaydını yapar ve belirtilen tarihlerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırır.
Yüksekokul akademik takviminde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde ders ön kaydını yap-
mayan/yapamayan ve öğrenim ve materyal ücretlerini yatırmayan öğrencinin ders kaydı onay-
lanmaz.

(2) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken;
a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler,
b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler,
c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler,
ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler,
öncelik sıralaması kullanılır.
(3) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğ-

renim ücretini yatıran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanır, ancak kayıt yenileme iş-
lemlerini tamamlamış sayılmazlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğren-
cilerin materyal ücretlerini de ödemeleri zorunludur.

(4) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders
tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında öğrenim ve materyal ücretlerini ödeyerek
kaydını yeniler. Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başarı not ortalamasının
hesabında dikkate alınır. 

(5) Stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenci öğrenim ve
materyal ücretlerini ödemez. 

(6) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak
noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından da ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme iş-
lemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.

Dersler ve stajlar
MADDE 9 – (1) Yüksekokulda ders geçme sistemi esastır. Dersler yarıyıl esasına göre

okutulur ve bir programda okutulacak derslerin toplam AKTS kredisi 120’dir. 
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(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait
toplam AKTS kredi değeri 30'dur.

(3) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı
ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haftalık saatlerinin
yarısından oluşur. 

(4) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.
(5) Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler; 7 nci maddede belirtilen hükümler ha-

ricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler, bir üst sınıftan
ders alamazlar. Bir yarıyıla ait programda başarılamayan veya alınamayan dersler, o derslerin
verildiği ilk yarıyılda öncelikli olarak alınırlar. 

(6) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun
oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yü-
rütülür.

Ders seçme
MADDE 10 – (1) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılında Yüksekokul akademik

takviminde belirtilen süreler içinde ders ön kayıtlarını ÖİBS üzerinden yaparlar ve bu takvimde
belirtilen sürelerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırarak ders kayıtlarını tamamlarlar.

(2) Ders kaydı onaylanmış öğrencilerin yarıyıl öğretimi başladıktan sonra herhangi bir
nedenle Yüksekokuldan ayrılması, öğrenimine ara vermesi ve benzeri hallerde o yarıyılla ilgili
yatırmış oldukları öğrenim ücreti ve materyal ücreti iade edilmez. Ancak çevrim içi ön kaydını
gerçekleştiren ve kesin kaydı henüz gerçekleşmemiş öğrenciler yatırdıkları ücretleri Yüksek-
okuldan yazılı olarak talep etmeleri durumunda bu ücretler öğrenciye iade edilir. 

(3) Yüksekokul akademik takviminde belirtilen ders kayıt süreleri bitiminden sonra
ders kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ancak, kısa süreli olarak izinli sayılan öğ-
rencilerin derse kayıt işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı dersleri alamaz ve
bu derslerin sınavına giremez.

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerde devam zorunlu-

luğu aranmaz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği uzaktan öğretim programlarında
teknik bilgi ve uygulama gerektiren mesleki derslerde uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır.

Danışmanlık
MADDE 12 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından her öğrenci için Üniversite hayatı sü-

resince, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yar-
dımcı olmak ve yönlendirmek üzere, bir akademik danışman görevlendirilir.

Derslerin işlenişi
MADDE 13 – (1) Yüksekokulda dersler; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından

alınan karar çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Dersi yürütmekte olan
öğretim elemanı, internet üzerinden öğrenciyle Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda in-
ternet üzerinden eş zamanlı ve farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden en az bir ara sınav ve/veya

ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçından oluşan
yarıyıl içi değerlendirilmesi ile proje veya sınavdan oluşan yarıyıl sonu sınavına alınırlar. Ayrıca
öğrenciler ilgili mevzuatta belirlenen hükümlere göre bütünleme sınavlarına katılabilirler. Sı-
navlar Yönetim Kurulunun belirlediği usulle ve belirtilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Bu sı-
navlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının sınav tarihleri Yüksekokul akademik takvi-
minde yer alır. Ara sınav tarihleri ise, sınavların başlangıç tarihinden en geç 20 gün önce internet
üzerinden yayınlanır.
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(3) Sınavlar hafta içi ve/veya hafta sonu yapılabilir.
(4) Yüksekokula ait sınav kâğıtları/evrakları sınav giriş tarihinden itibaren beş yıl süre

ile saklanır.
Yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı
MADDE 15 – (1) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma,

inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl
içi notu olarak belirlenir. Bu yöntemle bulunacak notta 0,5 ve yukarısı tam sayıya yükseltilir.
Yarıyıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı
yarıyıl içi çalışmaların her biri için sıfır notu verilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınav tarihin-
den en geç bir hafta önce iletişim platformunda ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmeleri için; o

derse, ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmış olmaları ve varsa ders ile ilgili uygulamalarda başarılı
olmaları zorunludur.

Notlar ve başarı durumu
MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içi çalışmalarının %20’si, yarıyıl

sonu sınav notunun %80’i toplanarak elde edilen puanlara Senato tarafından belirlenen esaslar
uygulanarak hesaplanır. Hesaplanan başarı notunun harf notuna dönüştürülmesinde ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiş-

tirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş
günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurabilirler. Sınav komisyonunca yapılan inceleme
sonunda öğrencilere sorulan sorularda veya değerlendirmelerde bir hata tespit edilirse, Yönetim
Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç itiraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilan
edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak veya iletişim platformu üze-
rinden bildirilir. 

(2) Öğretim elemanlarının belirlediği sınav kriterlerine itirazda bulunulamaz.
Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Yüksekokulda mazeret sınavı için hakkında ilgili mevzuat hükümleri

geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet, Diploma İşlemleri ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma talepleri, mazeretlerini belgelemeleri ha-

linde, Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en
fazla iki yarıyıl olmak üzere Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin izinli sayıldığı
süre azami eğitim süresinden sayılmaz. İzinli sayıldığı süre içerisinde Yüksekokulda herhangi
bir derse veya sınava katılamaz. Öğrenciye verilen izin sürelerinin toplamı, normal öğrenim
süresinin yarısını aşamaz.

(2) Doğal afet, kaza, hastalık ve benzeri gibi öğrencilerin yaşayabilecekleri olağanüstü
durumlar hariç izinli sayılma başvurularının yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren on iş günü
içinde Yüksekokula yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Yatay geçişler
MADDE 21 – (1) Yüksekokula yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri ile

Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla hükme bağlanır. Yatay geçiş için Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek kontenjanlar Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde
Rektörlüğe bildirilir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ilan için gönderilir. Yatay geçiş
kararı verilmeden önce, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin ders
saati veya kredisi ile geçiş yapacağı birimde başarılı olması gereken derslerin içerik yönünden
uygunluğu incelenir. Yatay geçişlerde tüm işlemler başvuru yapılan yarıyılın başlamasından
itibaren on iş günü içinde tamamlanır.
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Mezuniyet ve diploma
MADDE 22 – (1) Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken

tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 60,00 olması ve program
ile ilgili diğer tüm şartları yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrenimini ilgili mevzuat ile belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin
cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğren-
ciler onur, 90,00 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine girerek mezun olurlar
ve bu durum diplomalarında belirtilir.

İlişik kesme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Yük-

sekokul ile ilişiği kesilir;
a) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması,
b) Kendi isteği ile kaydının silinmesi için yazılı başvuruda bulunması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve kullanıcı öğrencilerin sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır. 

(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim sistemine kayıtlı öğrenciler
ÖİBS ve UÖYS’ye giriş için kendilerine tanımlanan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanmak ve
bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kul-
lanıcı kodu ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa za-
manda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler
doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde UÖYS’ye giriş ya-
pamazlar.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan edilmek ve iletişim platformunda
yayınlanmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres deği-
şikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması
hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Sertifika programları
MADDE 26 – (1) Yüksekokul uygun gördüğü alanlarda sertifika programı açabilir.

Sertifika programlarının esasları Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile uygulamaya
konulur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 9/8/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2016 – Sayı : 29875



Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-
öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü programlarda yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim-
öğretim dönemini,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer and
Accumulation System):  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) yedinci
ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve enstitüde aktif lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu: Anabilim/Anasanat dalının lisansüstü eği-
tim programlarında fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Başarı notu: Tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkin-
likleri ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılma-
sıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını,

f) Başarı puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında
mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul
edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları ile yazılı/mülakat puanından oluşan
ve kesin kayıtta kullanılan puanını,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak
yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü
anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve beş
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
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i) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Ordu Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
l) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,
n) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü kurulu tarafından üç

yıl için seçilen üç öğretim üyesinden ve müdür yardımcılarından oluşan kurulu,
o) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,
ö) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,
p) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez

veya uygulama konusunun özelliği gereği danışmanı ve anabilim/anasanat dalı akademik ku-
rulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, Ordu Üniversitesinde ya da başka
bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

r) İkinci öğretim: Enstitülerde normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün
öğretimi,

s) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

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

t) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi
sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendiril-
mesini,

u) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yük-
sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

ü) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan yüksek lisans, sanatta
yeterlik ya da doktora öğrencilerini,

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

y) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
z) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,
aa) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
bb) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip ir-

delenmesine dayanan ve sözlü olarak sunulup değerlendirilen çalışmayı,
cc) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
çç) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
dd) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, danışmanının görüşü doğrultu-
sunda anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, biri da-
nışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ee) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ff) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim tek-

nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı ta-
rafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde veril-
diği öğretimi,

Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2016 – Sayı : 29875



gg) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
ğğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
hh) Yarıyıl: Güz veya bahar döneminde, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl

için Senato tarafından belirlenen eğitim süresini,
ıı) Yazılı/mülakat sınavı: Aday öğrencinin, başvurduğu programa yönelik ilgi, bilgi ve

isteği ile kendini ifade etme ve iletişim becerilerinin jüri tarafından değerlendirilmesini,
ii) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
jj) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açılmasına İlişkin Esaslar

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4, 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.
(2) Enstitü, YÖK tarafından onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar

yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim/anasanat dallarının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Se-
natonun uygun görüşü ve YÖK kararı ile yeni programlar açılabilir.

(3) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-
lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak
sağlanır.

(4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senatonun uygun görmesi
halinde Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(5) Anabilim/anasanat dallarının mevcut programlarında yapacağı değişiklikler, enstitü
kurulunca görüşülerek Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Enstitülerde, Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere
bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan disiplinler arası bir enstitü anabi-
lim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili dekan-
lıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve rektörlüğe bilgi ve-
rilir.

(7) Enstitülerde, diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile Rektör ona-
yıyla yapılan ortak protokol sonrası, Senatonun önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve
öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt
içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eği-
tim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(8) Üniversitenin teklifiyle, YÖK kararı üzerine, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı
mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğ-
retim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açıla-
bilir. 

(9) İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde,
ilgili anabilim/anasanat dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK
kararıyla lisansüstü programlar açılabilir. 

(10) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili
anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün ka-
rarıyla açılabilir.
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(11) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(12) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlarda Kontenjanlar, Başvuru Şartları,

Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma koşulları, son başvuru tarihi,
istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur. Bu ilanda yabancı uyruklu öğ-
renci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da
ayrıca belirtilir. 

Başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvurular aşağıda belirlenen esaslara göre

yapılır:
a) Başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ens-

titü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan mü-
racaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya ilgili kurum tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK tarafından denkliği/tanınması kabul edilmiş lisans
veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması, doktora ve sanatta yeterlik programına baş-
vuranlardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça,
Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden yabancı dil sınavından en az 55 puan
almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getir-
mesi kaydıyla, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen konten-
jan, usul ve esasları dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar,
üniversite tarafından yapılacak Türk Dili sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan almak
zorundadır. Ancak, Senato tarafından geçerli sayılan Türkçe kurslarını ya da sınavını başar-
dıklarını belgeleyenler, bu sınavdan muaf tutulurlar. Geçerli belgesi bulunmayan ve yapılan
sınavda başarısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre içinde aynı
usulle yapılacak Türk Dili sınavlarında da başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek
lisans ve doktora öğrenimine kayıt haklarını kaybederler. 

c) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir
üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, anılan Türkçe sınavından muaf
tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

ç) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul
kararı ile belirlenir. Ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar
verebilir.
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(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki
koşulları sağlamış olmaları gerekir;

a) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülen bir lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk
uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.

b) Adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sa-
yılan GMAT veya GRE sınavlarından en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir. Güzel sanatlar alanı mezunlarından, başvurularında ALES’e girme koşulu aranmaz. 

c) Adayların varsa anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sına-
vından aldıkları puan değerlendirmeye katılır.

ç) Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, lisans not
ortalamalarına göre yapılır. Bu programlara başvuruda ALES puanı koşulu aranmaz.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Mezuniyet alanı yönünden, anabilim dalı tarafından uygun görülen lisans/tezli yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,3 veya muadili bir puana sahip olmaları; ayrıca,
yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrenci-
lerin YÖK’ten denklik belgesi de almaları,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranların ise en az 80 standart puana sahip olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından
ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da sırasıyla en az 55 ve 80 ALES puanına eşdeğer
olması,

c) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
bu puan muadili bir puan alınması,

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi
mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya en az 55 sayısal ALES
puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya yüksek lisans diplo-
masına ve en az 55 ALES sayısal puanına sahip olmaları, 

e) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçlarının
da en az 55 ALES puanına eşdeğer olması,

gerekir.
(4) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;
a) Mezuniyet alanı yönünden, anasanat dalı tarafından uygun görülen tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların ise lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,3 veya muadili bir puana sahip olmaları; ayrıca, yabancı
ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin
YÖK’ten denklik belgesi de almaları,

b) Güzel sanatlar alanı mezunlarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Güzel sanatlar alanı mezunları haricinde başvuran adayların ALES’ten
sözel türde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans diploması ile sanatta yeterlik progra-
mına başvuran adayların ise ALES’ten sözel türde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla
Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları,
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c) Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili
bir puan alınması,

ç) Güzel sanatlar alanı mezunlarının sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde;
not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucunun değerlendirilmesi,

gerekir.
(5) Lisansüstü programlara başvuru için gerekli şartlarda Senato tarafından değişiklik

yapılabilir. 
Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlen-

dirilmesi ve yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların değerlendirme jürilerinde, jüri üyesi

ile adaylar arasında birinci derece akrabalık ya da yakınlık ilişkisi bulunamaz. Adayların yer-
leştirme işlemlerinden sonra jüri üyesi ile aday arasında bir yakınlık ya da akrabalık ilişkisinin
tespit edilmesi halinde jüri üyesi hakkında etik ihlali ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Bir programa öğrenci kabulü için yapılacak yazılı/mülakat sınavlarında oluşturulan
jüri, tüm adayları eşitlik ilkesi gözeterek tek tip ve ortak sorulardan oluşan sınava tabi tutar ve
sınavın objektif değerlendirilmesi için jüri gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.  

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendiril-
mesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü
yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak
her anabilim/anasanat dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday
değerlendirme jürisi ve değerlendirme yöntemi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları
ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı/mülakat sınavına alarak 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirme yapar. Jüri başkanı, adayların yazılı/mülakat ve başarı puanlarını içeren tutanağı
ve ilgili sınava ait evrakı ve/veya diğer belge ve kayıtları anabilim/anasanat dalı başkanlığı ka-
nalıyla yazılı/mülakat tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın ba-
şarı puanı: ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı/mülakat
sınavı puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın
başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının
100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek
puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli
nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik
takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği
durumunda güzel sanatlar alanı mezunu adaylar için transkript notu, diğer adaylar için ise
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Ayrıca;

1) Güzel sanatlar alanına bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendir-
mede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı/uygulamalı sınavdan en az 50 puan almış
olması gerekir. Bir adayın bu sınavdan başarılı sayılabilmesi için, yazılı/uygulamalı sınav pua-
nının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplandığında
başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. 
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2) Lisans derecesini bölüm/program birincisi olarak tamamlayan üniversite mezunları,
mezuniyetlerini takip eden eğitim-öğretim yılı içerisinde, mezun olduğu anabilim/bilim dalında
açılacak tezli yüksek lisans programına, başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile doğrudan kabul
edilirler. Bölüm birincisi kontenjanı, o yarıyıl için kontenjan talep edilmesi halinde geçerlidir
ve ilan edilen kontenjan dışındadır. Bölüm birincilerinin belirlenmesinde, birinci ve ikinci öğ-
retim tek bölüm olarak kabul edilir. 

3) ÖYP dâhilinde lisansüstü programa yerleştirme, YÖK tarafından belirlenen esaslara
göre yapılır.

4) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede
100’lük not sistemi kullanılır. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile bir-
likte farklı sistemde olanlar ile sadece farklı sistemde olanların farklı sistemden 100’lük not
sistemine dönüşüm hesabında YÖK’ün 100’lük not sistemine dönüşüm tablosu esas alınır.

(3) Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans
mezuniyet not ortalaması adayın başarı puanını oluşturur. Programın özelliğine göre başvuruda
aranacak ek ölçütler, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve prog-
rama yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır: 

a) Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her anabilim dalı
için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi belirlenir.
Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı/mülakat sınavına
alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri başkanı, adayların yazılı/mülakat ve
başarı puanlarını içeren tutanağı ve ilgili sınava ait belgeleri anabilim dalı başkanlığı kanalıyla
yazılı/mülakat tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir.

b) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı;
ALES puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diploma-
sıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının %30’u, yazılı/mülakat sınavı pua-
nının %15’i ve yabancı dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sa-
yılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam
puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın
en az 75 olması gerekir. Bu taban puanların üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sı-
ralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt
yaptırmayan adayların yerine yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik takvimdeki sü-
reler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede
adayın başarı puanı; ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans diplomasıyla başvuran aday-
ların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not ortalamalarının
%30’u, yazılı/mülakat notunun %15’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak toplanır. Bir adayın
başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının
100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek
puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli
nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara, lisansüstü akademik
takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

ç) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri I. bölümünden elde edilen standart puanın
0,7, temel tıp bilimleri ikinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. 
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d) Doktora programına öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede 100’lük not sis-
temi kullanılır. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı sis-
temde olanlar ile sadece farklı sistemde olanların farklı sistemden 100’lük not sistemine dö-
nüşüm hesabında YÖK’ün 100’lük not sistemine dönüşüm tablosu esas alınır.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi
ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yö-
netim kurulu tarafından ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her ana-
sanat dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme
jürisi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde
yazılı/mülakat/uygulama sınavına alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri
başkanı, adayların yazılı/mülakat/uygulama ve başarı puanlarını içeren tutanağı ve ilgili sınava
ait evrakı ve/veya diğer belge ve kayıtları anasanat dalı başkanlığı kanalıyla yazılı/mülakat/uy-
gulama tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir.

b) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı
puanı; ALES’e girme koşulu aranmayan programlar dışında ALES puanının %60’ı, lisans dip-
lomasıyla başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek li-
sans not ortalamalarının %20’si, yazılı/mülakat/uygulama sınavı puanının %15’i ve yabancı
dil puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mü-
lakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 65
olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu toplamın 80 olması gerekir. Bu
taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjan-
lara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine,
yedek listesindeki adaylara, lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sıra-
sına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda güzel sanatlar alanı mezunu
adaylar için transkript notu, diğer adaylar için ise ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Ayrıca;

1) Güzel sanatlar alanı ile ilgili alanlarda sanatta yeterlik çalışmasına öğrenci kabulünde
ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği
ile ilgili olarak yapılacak yazılı/mülakat/uygulamalı sınav puanının %60’ı, lisans diplomasıyla
başvuran adayların lisans, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların yüksek lisans not or-
talamalarının %35’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak toplanır. Bir adayın başarılı sayıla-
bilmesi için yazılı/mülakat/uygulamalı sınavdan en az 50 puan almış olması, başarı puanının
100 tam puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için bu
toplamın 80 olması gerekir.

2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede 100’lük
not sistemi kullanılır. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı
sistemde olanlar ile sadece farklı sistemde olanların farklı sistemden 100’lük not sistemine dö-
nüşüm hesabında YÖK’ün 100’lük not sistemine dönüşüm tablosu esas alınır.

Bilimsel hazırlık 
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve  doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-
bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir. 
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(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans seviyesinde aldıkları
dersler için 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi, yüksek lisans
seviyesinde aldıkları dersler için ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki ilkeler dikkate alınarak anabilim/anasanat
dalı tarafından hazırlanarak, öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne
gönderilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(5) Bilimsel hazırlık programında lisansüstü ders almaksızın geçirilecek süre en çok
iki yarıyıldır ancak bilimsel hazırlık döneminde lisansüstü ders alan öğrenci için yönetmelikte
belirtilen azami süreler uygulanır. Yaz öğretimi bilimsel hazırlıkta geçen süreden sayılmaz. Bi-
limsel hazırlıkta geçen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez, dö-
nem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği
kesilir. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans mezunu olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel
öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki
yarıyılı geçemez. Özel öğrencilik başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ens-
titüye yapılır. Ancak kayıtlı lisansüstü öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edil-
mez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğ-
renciler kayıt yaptırmak zorunda olup bu Yönetmeliğin derslerle ilgili hükümlerine tabidirler.

(3) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, enstitü öğrencisi olmaya
hak kazandıklarında, özel öğrenci olarak aldıkları dersleri anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitimini devam ettirdiği anabilim/ana-
sanat dalında almakla yükümlü oldukları toplam ders kredisinin en çok %50’sine kadar saydı-
rabilirler. 

(4) Özel öğrenciler, kredi/saat başına enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve
Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadır. Katkı payı ödeme-
leri, enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci statüsü onaylandıktan sonra bir hafta içinde
yapılır. Süresi içinde özel öğrenci katkı payı ödemesini yapmayan adaylar, özel öğrencilik hak-
kını kaybeder. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 11 – (1) Yatay geçişler için;
a) Üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri içindeki başka bir lisansüstü prog-

ramda en az bir yarıyılı tamamlamış olan,
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olan,
c) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olan,
ç) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70

puan ve doktora/sanatta yeterlik için en az 80 puan veya eşdeğerleri olan,
başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yatay geçişler, aynı/eşdeğer eğitimi veren lisansüstü programları arasında

yapılır.  Enstitü anabilim/anasanat dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul ede-
bilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Kontenjanlar
enstitü kurulunda görüşülerek Senatoya sunulur ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(3) Adaylar tarafından, yatay geçişle ilgili müracaatlar akademik takvimde belirtilen
süreler içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne, transkriptlerini ve ders içeriklerini de ekledikleri
bir dilekçeyle yapılır. 

(4) Adaylar enstitü anabilim/anasanat dalınca; lisans/yüksek lisans başarı notu, alınan
lisansüstü ders sayısı ve kredisi değerlendirilerek sıralanır. Bu sıralama enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleştirilir.

(5) Adayların intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yeni öğrenci alma koşullarını taşımayan ya da kaybetmiş anabilim/anasanat dalın-
daki lisansüstü programlar yatay geçişle öğrenci alamaz.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yö-

netim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt iş-
lemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.
Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar, öğrencilik haklarını
kaybeder. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara
lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kendi adına
lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle
belirlenen azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans,
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt ye-
nilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. İlgili mevzuata göre katkı pa-
yı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan
yararlanamazlar. 

(2) Akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını
yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim sü-
resinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler ve ders kayıt onayı vermeyen
danışmanlar için, ders devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu
enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıt yenileme işlemleri yapılabilir. Her
ne sebeple olursa olsun, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç, alınan katkı pa-
yı/öğrenim ücreti iade edilmez. 

(3) Ders dönemi ve dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek ve
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler gerekli olduğu dö-
nemlerde yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin
raporlar da Türkçe yazılır. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin, sanat eserinin ya da sanatta yeterlik eseri çalışması
raporunun yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının
bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler ilgili yabancı dilde yürütülür. Yeterlik,
tez/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu, savunma sınavları ile raporları
yabancı dilde ya da Türkçe yazılabilir.
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Ders seçimi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, danışmanları reh-

berliğinde ders seçimi yapar. Ders seçiminde sorumluluk öğrenciye aittir. Danışman, akademik
takvimde belirtilen tarih aralığında öğrencinin aldığı dersleri sistemden onaylar. Öğrencinin
ders kaydı, danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanı atanmayan öğrenciler için ise danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. 

(2) Yarıyıl başında, danışmanının görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı
yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/silme tarihlerinde danışmanının
görüşü doğrultusunda ders ekleme/silme işlemleri yapabilir. Lisansüstü öğrenciler; danışman
önerisi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler.
Ayrıca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ulusal kredili derslerden;

a) Bir öğretim üyesinden en fazla dört ders,
b) Üniversiteye bağlı enstitülerin diğer anabilim dallarından en fazla iki ders,
c) Başka üniversitelerin enstitülerinin ilgili ve diğer anabilim dallarından en fazla iki

ders, 
alabilir.
(3) Öğretim üyeleri; bir yarıyılda lisansüstü programlarda; yüksek lisanstan 6, dokto-

radan 6 ve ikinci öğretim lisansüstü programlarından da en çok 6 ulusal kredilik olmak üzere
toplam 18 ulusal kredilik ders açabilir. Ancak, yüksek lisans programının yürütüldüğü anabilim
dalındaki öğretim üye sayısının 4’ten az olması durumunda, farklı anabilim dalında kadrolu
öğretim üyesi tarafından verilmek koşuluyla, bu miktar enstitü kurulu kararıyla 3 kredi artırı-
labilir. Tezsiz lisansüstü programlar bu sınırlandırmalar dışındadır. 

(4) Ders seçimi ve ders kaydı işlemleri, öğrencinin bir yarıyılda almakla yükümlü ol-
duğu oranlar dâhilinde yapılır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersler
de dâhil olmak üzere, bir dönemde en fazla 18 ulusal kredilik ders seçebilirler.

(5) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.  

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 16 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bir programda yürütülecek olan lisans-
üstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. İlgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ve Senato onayıyla, programın toplam
kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu ders veya dersleri kapsayan müfredat
programı belirlenir. Bir lisansüstü programın müfredatında yapılacak değişikliklerde de aynı
yol izlenir. 

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalları lisansüstü ders programları, Senato tarafından ka-
rarlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı
ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dal-
ları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir dersi bir veya
birden fazla öğretim üyesi sıralı olarak verebilir. 

(4) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında uzaktan eğitim faaliyetleri dışında kalan
teorik ve uygulamalı tüm dersler üniversite birimlerinde yürütülür. 

Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı
MADDE 17 – (1) Enstitü yönetim kurulu tarafından danışman olarak atanan öğretim

üyeleri, atandıkları tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için tüm akademik ve idari
görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı,
tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci danışmanlıklarının enstitü yönetim ku-
rulu tarafından onaylanması ile başlar; yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere akademik ya-
rıyıllardan bağımsız olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar kesintisiz devam eder.
Enstitüye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ise uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı ilk
ders kayıt dönemi itibariyle başlar.  Uzmanlık alan dersini sadece kadrosu üniversitede tam za-
manlı görev yapan öğretim üyeleri açabilir. 

(2) Danışmanının üniversite kadrosundan ayrılması, yer değiştirmesi veya emekliye
ayrılması durumunda, öğrenci uzmanlık alan dersini enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun  onayıyla, ilgili anabilim/anasanat dalında üzerinde uzmanlık
alan dersi açık bulunan tam zamanlı bir öğretim üyesinden alır. 

(3) Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini almak ve devam sağlamak zorunda-
dır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılamaz.

(4) Uzmanlık alan dersi, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında ayrı
ayrı olmak üzere kredisiz olarak düzenlenen, ilgili anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans
ve doktora öğrencilerinin gereksinimini karşılamak üzere veya tez çalışmalarına yönelik olarak
seçilen konularda açılan, öğretim üyesinin etkin olarak katıldığı, haftalık ders programında gü-
nü, yeri ve saati belirlenmiş teorik dersleri ifade eder.

(5) Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi her yarıyıl bir yüksek
lisans ve bir doktora/sanatta yeterlik uzmanlık alan dersinden fazlasını açamaz. Açılan uzmanlık
alan dersini birden fazla öğrenci seçebilir.

(6) Tezli yüksek lisans ikinci öğretim ve tezsiz lisansüstü programlarda uzmanlık alan
dersi açılamaz. 

(7) Lisansüstü eğitimde danışmanlık, her bir öğrenci için, 1saat/hafta ders yüküdür. Li-
sansüstü eğitim danışmanlığı, öğretim üyesinin öğrencinin danışmanlığına ders ve tez dönem-
leri için ilgili yönetim kurulunca atandığı tarihte başlar, yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak
üzere akademik yarıyıllardan bağımsız olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar ke-
sintisiz devam eder. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü danışmanlıklarından kazanabileceği
azami ders yükü 10 saat/hafta geçemez.

(8) Yurt dışında uzun süreli görevlendirilen öğretim üyelerine görevlendirmelerinin baş-
ladığı tarihten itibaren 3 aydan sonra danışmanlığından doğan ders ücreti ödenmez ve 6 aydan
sonra ise öğretim üyesinin danışmanlığı sona erer. Üniversite kadrosundan ayrılan, yer değiş-
tiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerine danışmanlığından doğan ders ücreti ödenmez.

(9) Uzmanlık alan ve tez danışmanlığı derslerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır. 

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam

eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saa-
tinin yarısının toplamıdır. Bu şekilde hazırlanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamla-
nır.
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(2) Örgün lisansüstü eğitimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik
derslerin %30’undan ve uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o
ders ya da derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam du-
rumu, öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt
alınarak belirlenir. Sisteme hiç girmeyen öğrenciler, devamsızlıktan ilgili birimin ve öğretim
elemanının takdiri ile başarısız kabul edilebilir. Uzaktan öğretim programlarında, yapılan sı-
navlara girmeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK’ün be-
lirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri
ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları, ilgili öğretim
elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav belgelerinin saklanmasıyla ilgili kararlar ens-
titü yönetim kurulunca alınır. Ders sorumlusu öğretim üyeleri, yürütmekle sorumlu oldukları
derslerde başarı durumunu yazılı sınavla değerlendirmek istememeleri durumunda, hangi
ölçme-değerlendirme yöntemini/yöntemlerini kullanacağını ders öğretim planında belirttiği
yöntem/yöntemlerle yapabilir. Sınav evraklarının yazılı kâğıtları, not listesi, yoklama tutanağı
ve devam çizelgelerinin saklanma süresi iki yıldır. Bu sınav evraklarını kadrolu öğretim ele-
manları kendileri saklar, kadrolu olmayan öğretim elemanları ilgili öğrenci işleri birimine teslim
ederler. 

(6) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata
görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

(7) İlgili programın müfredatında zorunlu ya da seçmeli olarak belirtilen derslerden ba-
şarısız olunması durumunda öğrenci bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
Seçmeli bir dersin devam eden ilk yarıyıl içinde tekrar açılmaması ya da müfredattan kaldırıl-
ması durumunda ise öğrenci danışmanının önereceği başka bir dersi enstitüye bildirmek koşu-
luyla seçebilir. Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olan derslere yeniden devam koşulu
aranmaz. Ancak öğrenci, bu derslerin ve sınavlı uygulamalarının ara sınavlarına ve yarıyıl sonu
sınavlarına girmek zorundadır. 

(8) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu lisansüstü programında zorunlu görülen krediyi tamam-
lamak zorundadır. Mezuniyet için zorunlu olan ulusal kredi, ders ve AKTS kredi miktarı ta-
mamlandığı ayrıca tez savunmasında da başarılı olduğu takdirde öğrencinin mezuniyet işlemleri
gerçekleştirilebilir.

(9) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara Sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavın tarihi ilgili ders so-

rumlusu öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Öğretim üyeleri yarıyıl
süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da
ara sınav yerine sayabilir. 

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine
yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da yarıyıl sonu sınav yerine
sayabilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen ya da sınav yerine geçen çalışmaları yerine getirmeyen
öğrenciye F2 notu verilir. 
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c) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanan ve bu sınavlara ma-
zeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, yarıyıl sonu sınavına girip başarısız duruma dü-
şen öğrenciler bütünleme sınavına girer. Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğren-
cinin zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları
aranır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

ç) Mazeret Sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul
edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Bu
derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin ara sınav puanları esas
alınır. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(10) Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi et-
kinlikleri ile yarıyıl sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla
belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.

(11) Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar,
ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile
elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının
da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin ders başarı notu hesaplanır. Bir dersteki başarı durumu
ders başarı notu ile belirlenir.

(12) Ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puan, doktora/sanatta ye-
terlikte 75 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 puan,
doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 70 puan olması gerekir.

(13) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki sınavlara ilişkin puan,
not ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Yüksek lisans programıyla ilgili notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas
alınır:

Puanlar Notlar Katsayılar
93-100 AA 4,00
86-92 BA 3,50
79-85 BB 3,00
72-78 CB 2,50
65-71 CC 2,00
00-64 F3 1,50
b) Harf notlarının anlamları;
1) F1: Başarısız-Devamsız, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkının ol-

madığını,
2) F2: Başarısız-Sınava Girmedi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini,
3) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi. Ancak sınav notu veya ders başarı notu

öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız olduğunu,
4) G: Kredisiz derslerden geçer/başarılı olduğunu,
5) K: Kredisiz derslerden kalır/başarısız olduğunu,
6) S: Kredisiz derslerden devam ediyor olduğunu, 
ifade eder.
c) Doktora programıyla ilgili notların değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo esas alınır:
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 AA 4,00
90-94 BA 3,50
85-89 BB 3,00
80-84 CB 2,50
75-79 CC 2,00
00-74 F3 1,50
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ç) Harf notlarının anlamları;
1) F1: Başarısız-Devamsız, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkının ol-

madığını,
2) F2: Başarısız-Sınava Girmedi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini,
3) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi. Ancak sınav notu veya ders başarı notu

öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız olduğunu,
4) G: Kredisiz derslerden geçer/başarılı olduğunu,
5) K: Kredisiz derslerden kalır/başarısız olduğunu,
6) S: Kredisiz derslerden devam ediyor olduğunu, 
ifade eder.
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir. Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl aka-
demik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama
elde edilir.

(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması; bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden
elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı
bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına
bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması; yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. 

Ders saydırma
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde yurt

içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kredili li-
sansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, danışmanının görüşü, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu
derslerle birlikte adı ve kredisi ile öğrencinin not dökümüne işlenir.

Mazeret ve izinli sayılma
MADDE 21 – (1) Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli mazeretlerinin veya eğitim

öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların or-
taya çıkması halinde, enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Ma-
zereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, izinli olduğu süre boyunca derslere de-
vam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Öğrenciler, izinle ilgili yazılı başvurularını ders kaydı/kayıt yenileme süresinden
önce bağlı olduğu enstitüye yapar. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bit-
tikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin, mazeretleriyle ilgili her türlü müracaatları,
mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır.
Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı
belgeler, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
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(4) Askerlik görevi nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler izinli sayı-
lır.

(5) Enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan süreler, eğitim-öğretim süresinden sayıl-
maz.

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre; yük-
seköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime
devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ili-
şikleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesilir.

Yüksek lisans programı
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği
Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, gerekli şartları taşıyan öğ-
rencinin başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ona-
yı ile yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Tezli yüksek lisans birinci öğretim programları; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 21 ulusal kredi, en az yedi adet ders ile bir seminer
dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur. Tezli yüksek lisans ikinci öğretim programları ise; bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az 21 ulusal kredi, en az yedi adet ders, bir seminer dersi
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç da-
nışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ulusal kredisiz olup, başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir. 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, yüksek lisans ders
kredisine ilave edilir. Tezli yüksek lisans programlarında, doktora programlarından ders seçi-
lemez. 

(5) Dersler, danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan lisansüstü derslerden de 15 inci maddede belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla seçi-
lebilir.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. 
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren ilgili öğrenciler, üç
yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı için söz konusu öğretim üyelerinin, öğ-

retim üyeliğine atandıktan sonra en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş
olması gerekir. Danışman atamasında, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, akade-
mik takvime göre ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar öğrencinin da-
nışmanını enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.
Bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim
üyesine izleyen iki yarıyıl danışmanlık verilmez. 

(2) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ara-
sından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan Üniversitede görevli
öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program disiplinler
arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders veren öğ-
retim üyeleri de danışman olarak atanabilir.  Öğretim üyesi başına düşen danışmanlık üst sınırı
yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 12’dir. Ancak bu sınır sadece ÖYP ve 2547
sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, li-
sansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde
kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek en fazla
%50 artırılabilir. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sınırların dışında tutulur. Bir öğrenci/tez
için birden fazla danışman atanması durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi,
bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri,
söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz. 

(3) Danışman atamalarında ve jüri oluşturulurken öğrenci ile jüri/tez üyesi ya da da-
nışman arasında birinci derecede akrabalık ya da yakınlık ilişkisi bulunamaz.  

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ikinci danışmanı atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu
dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. 

(5) Danışman değişikliği, danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ve
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
Üniversite kadrosundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış
olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak, Üniversite kadro-
sundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danış-
manlığına devam etmek istememesi durumunda, ilgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır. 

(6) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danış-
manın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışmanlık
görevi uzatılabilir. 
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(7) Programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen veya iki yarıyıl
üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı, danışmanının talebi,
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile da-
nışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmeliğin da-
nışman atamalarına ilişkin hükümleri uygulanır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere yeni danış-
man atanmaz; bu öğrencilerin durumları anabilim dalı başkanı ya da görevlendirdiği bir öğretim
üyesi tarafından izlenir. Öğrencinin uzmanlık alan dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olması
gerekçesi ile danışmanın görevinden çekilmesi durumunda öğrenciye anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ataması yapıla-
bilir.

Tez konusunun belirlenmesi 
MADDE 27 – (1) Öğrenci, hazırladığı ve danışmanın uygun gördüğü tez önerisini en

geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı akademik
kurulu tarafından onaylanan tez önerisi,  enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Tez önerisi kabul edildikten sonra, üzerinde daha sonra gerçekleştirilmesi istenen
değişiklikler, öğrencinin gerekçeli talebi, danışmanının onayı, anabilim/anasanat dalı akademik
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından kabul edilen ilgili enstitü tez yazım yönergesi kurallarına uygun biçimde
yazmak, ciltlenmemiş şekilde en az dört nüsha halinde danışmana tezini teslim etmek ve jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için,
aldığı tüm derslerden sınava gireceği tarihten önce başarılı olması ve bu Yönetmelikte belirtilen
diğer yeterlikleri yerine getirmiş olması gerekir. 

(2)Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ve elektronik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte tezi ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanının yazılı görüşü ve uzmanlık alanları da göz
önünde bulundurularak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de diğer üniversi-
telerde görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek jüriler
için, biri aynı Üniversiteden, diğeri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki
yedek üye de seçilir. Tez jürisi, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler
dışında değiştirilemez. 

(4) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı, danışmanın önerisini alarak öğrencinin tez jü-
risini, sınav tarihi, yeri ve saati önerilerini enstitüye bildirir. Bu bildirim tarihi itibariyle ana-
bilim dalı tarafından önerilen tez savunma sınavı tarihi en az 30 gün sonra olmak zorundadır. 

(5) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle, kendilerine bildirilen tarih, saat ve yerde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunul-
ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından
tarihi en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı/sanat uygulaması, dinleyicilere açık
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olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşur. Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
yapılamaz. Sınavın geçerli olabilmesi için jüri üyelerinden en az birinin danışman olma nite-
liğine sahip, Üniversite kadrosu dışından bir öğretim üyesi olması gerekir. İlan edilen günde
yapılamayan sınav için, durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde
ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yö-
netim kurulu karar verir. 

(6) Tez savunması sınav yeri, Üniversite birimleri dışında bir yer olamaz. Tez savunma
sınavı enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak en
çok bir jüri üyesinin dışardan katılması yoluyla da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle ya-
pılan tez savunmalarının usul ve esaslarını enstitü yönetim kurulu belirler.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme, salt çoğunlukla
kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zo-
rundadır. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen
üç iş günü içinde, ilgili enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte bir tutanakla bildirilir. 

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(10) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Öğrenci, tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç adet basılı ve bir adet elektronik
ortamda kayıtlı kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla
ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir. 

(3) İki ya da daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek
lisans programlarından mezun olan öğrencilere yürütücü enstitü tarafından hazırlanan ortak
diploma verilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program, toplam 30 ulusal kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az

10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(3) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin

olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan
itibaren danışman gözetiminde hazırlanır.

(4) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Dönem projesi dersi ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(6) Dönem projesi ikinci yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dönem proje-
sini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazır-
layıp bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(7) Dönem projesi; danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, öğretim üyeleri
arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan, birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması ha-
linde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Başarısızlığın devamı durumunda 31 inci madde
hükümleri uygulanır.

(8) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, anabilim dalı akademik kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-
luyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(9) Enstitüler bünyesinde bulunan tezsiz lisansüstü programdan tezli lisansüstü prog-
ramlara geçiş yapılabilir. Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için
aynı anabilim/anasanat dalı) olmak koşuluyla, tezsiz bir programdan tezli programa geçiş, öğ-
rencinin geçiş için başvurduğu tarih itibariyle tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşul-
larını sağlaması, tezsiz programda aldığı dersleri başarıyla tamamlamış olması ve genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla, öğrencinin talebi, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir. Bu durumda
tezsiz lisansüstü programda alınmış olan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli lisans-
üstü programdaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonun-
da yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(11) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. 
Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.
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Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 32 – (1) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli  öğre-

tim üyeleri arasından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan üni-
versitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı
takdirde enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından
olan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program
disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders
veren öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü
anabilim/anasanat dalı akademik kurulu ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine
kadar öğrencinin danışmanını enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu
kararıyla atanır. 

(2) Danışman değişikliği, danışman ya da öğrencinin gerekçeli talebi ve anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans danışmanlıkları, 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
danışmanlık üst sınırlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 34 – (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 yeteneği kazandırmaktır.

(2) 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.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi,  tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders,
iki seminer, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması gibi çalış-
maların ulusal kredisi yoktur. Bu dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Doktora programlarındaki lisansüstü dersler, danışmanın görüşü doğrultusunda, il-
gili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de bu Yönetmeliğin 15 inci mad-
desinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla seçilebilir.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilere, danışmanın gö-
rüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
daha önce alınmamış olması koşuluyla, en çok dört lisans dersi verilebilir. Lisans dersleri, ders
yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, derslerin
en fazla yedi tanesi yüksek lisans derslerinden seçilebilir.
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(8) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için,
derslerin en fazla iki tanesi daha önce alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans derslerinden
seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, doktora ders kredisine ilave edilir.

(9) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin önerisi, öğretim
üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(10) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda, yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler altı yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilen öğ-
renciler ise sekiz yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı akademik ku-

rulu ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta öncesine kadar öğrencinin danışmanını be-
lirleyerek enstitüye bildirir.  Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Bu Yö-
netmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluklarını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üye-
sine izleyen iki dönemde danışmanlık verilmez. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla da-
nışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Ancak,
ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. 

(2) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ara-
sından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan Üniversitede görevli
öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program disiplinler
arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders veren öğ-
retim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması ve en az dört
yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması
gerekir. Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarında toplam 12’dir. Ancak bu sınır sadece ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi
uyarınca görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kes-
tirmediği için programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile
aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek  %50 artırılabilir. Bir öğrenci/tez için bir-
den fazla danışman atanması durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir
adet danışmanlığa sahip sayılır. Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri;
söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz. 
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(3) Danışman atamalarında ve jüri oluşturulurken öğrenci ile jüri/tez izleme komitesi
üyesi ya da danışman arasında birinci derecede akrabalık ya da yakınlık ilişkisi bulunamaz.  

(4) Danışman değişikliği, danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ve
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
Üniversite kadrosundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış
olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak, Üniversite kadro-
sundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danış-
manlığına devam etmek istememesi durumunda, ilgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır.

(5) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın
birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışmanlık görevi
uzatılabilir. 

(6) Programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen veya iki yarıyıl
üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı, danışmanın talebi,
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile da-
nışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda Yönetmelikteki danış-
man atanmalarına ilişkin hükümler uygulanır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere yeni danışman
atanmaz; bu öğrencilerin durumları anabilim dalı başkanı ya da görevlendirdiği bir öğretim
üyesi tarafından izlenir. Öğrencinin uzmanlık alan dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olması
gerekçesi ile danışmanın görevinden çekilmesi durumunda öğrenciye anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ataması yapıla-
bilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ye-
terlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Doktora öğrencileri, kredili derslerini ve bir adet seminerini başarıyla tamamladıktan
sonra yeterlik sınavına girerler. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul
edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğren-
ciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süre ile görevlendirilen beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini baş-
kan seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından so-
rumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, danışman dâhil beş kişilik sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi oluşturuldu-
ğunda üyelerin en az ikisinin diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden olması
gerekmektedir. Danışman yeterlik sınavında oy kullanabilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ile öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini
tutanağa eklemeleri gerekir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği
kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının

görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın
olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullana-
maz.

(3) Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra ana bilim/anasanat dalı
başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve ens-
titü tarafından ilan edilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

(5) Tez izleme toplantıları enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzaktan erişim teknolo-
jileri desteği kullanılarak en çok bir jüri üyesinin dışardan katılması yoluyla da yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanı ile birlikte belirleyerek, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
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 önerisini salt çoğunlukla kabul, dü-
zeltme veya ret eder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini
de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez
önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve tez önerisi
enstitü yönetim kurulunca onaylanır. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
programla ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı yeri, Üni-
versite birimleri dışında bir yer olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi kararı ve öğrencinin raporu, toplan-
tının yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte
yazılı olarak ilgili enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 1 Kasım 2016 – Sayı : 29875



(5) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez
izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite ko-
nuya ilişkin bir rapor hazırlar ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye sunar.
Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez
konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim
kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına
girer.  

(6) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen öğrenci veya
tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve
en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. 

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Senato

tarafından kabul edilen enstitü tez yazım yönergesi kurallarına uygun biçimde yazmak, cilt-
lenmemiş şekilde en az altı nüsha halinde enstitüye teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde
ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin sa-
vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve elektronik ortamda kayıtlı bir kopyası ile birlikte tezi
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Doktora tez jürisi; danışmanın görüşü, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komi-
tesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversite de öğretim üyesi olmak üzere
beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu
öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. Danışman doktora tez savunmasında oy
kullanabilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı, danışmanın önerisini alarak öğrencinin tez jü-
risini, sınav tarihi, yeri ve saati önerilerini enstitüye bildirir. Bu bildirim tarihi itibariyle ana-
bilim dalı tarafından önerilen tez savunma sınavı tarihi en az 30 gün sonra olmak zorundadır. 

(4) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle, kendilerine bildirilen tarih, saat ve yerde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunul-
ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından
tarihi en az üç gün önceden ilan edilen tez savunma sınavı/sanat uygulaması, dinleyicilere açık
olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşur. Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
yapılamaz. Sınavın geçerli olabilmesi için jüri üyelerinden en az ikisinin danışman olma nite-
liğine sahip, Üniversite kadrosu dışından öğretim üyeleri olması gerekir. İlan edilen günde ya-
pılamayan sınav için, durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci
bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim
kurulu karar verir.

(5) Tez savunması sınav yeri, Üniversite birimleri dışında bir yer olamaz. Tez savunma
sınavı enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzaktan erişim teknolojileri desteği kullanılarak en
çok bir jüri üyesinin dışardan katılması yoluyla da yapılabilir. Uzaktan erişim yöntemiyle ya-
pılan tez savunmalarının usul ve esaslarını enstitü yönetim kurulu belirler.
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(6) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek,
hazırladıkları tez değerlendirme raporlarını sınav sonrası enstitü müdürlüğüne gönderilmek
üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme, salt çoğunlukla kabul durumlarında olum-
suz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. Lisans de-
recesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
33 üncü maddenin birinci fıkrasına göre aynı alanda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer mezuniyet koşullarını

sağlayan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç adet basılı ve bir adet elektronik ortamda
kayıtlı kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve diğer evraklarını tez savunma sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla
ilişiği kesilir. 

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir.   

(3) İki ya da daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere yürütücü enstitü tarafından hazırlanan ortak diploma ve-
rilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Amaç
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik 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 kazandırmak ya da özgün ve nite-
likli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yö-
nelik bir sanat eseri oluşturmasını sağlamaktır. Sanatta yeterlik çalışmaları sonunda hazırlana-
cak tezin;

a) Bilime/sanata yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana/sanata uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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Sanatta yeterlik programı ve süresi 
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora programı usullerine

tabidir. Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalış-
malar şeklinde sanatta yeterlik çalışması yapılabilir. 

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az sekiz ders, seminer, sanatta yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi ve uygulamalar
ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi  çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on
dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.  

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmaların ulusal kredisi yoktur. Bu dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarındaki lisansüstü dersler, danışmanın görüşü doğrultu-
sunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de 15 inci maddede belirtilen
esaslarına uygun olmak kaydıyla seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrencilere, da-
nışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile daha önce almamış olmaları koşuluyla en çok dört lisans dersi verilebilir. Ancak alınacak
bu lisans dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler için derslerin en fazla yedi tanesi yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için, derslerin en fazla iki tanesi daha önce alınmamış olması koşuluyla yüksek lisans dersle-
rinden seçilebilir. Seçilen bu derslerin kredisi, sanatta yeterlik ders kredisine ilave edilir.

(7) Sanatta yeterlik programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri
Üniversitenin önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine YÖK ta-
rafından belirlenir.

(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(9) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
programla ilişiği kesilir.

(10) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(11) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda,
yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler altı yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilen
öğrenciler ise sekiz yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.

(12) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.
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Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında danışman atamasında, enstitü anabi-

lim/anasanat dalı akademik kurulu en geç ilk ders kayıt dönemi başlangıcından bir hafta önce-
sine kadar her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde
danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile danışman atanır. Bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sorumluluk-
larını mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine izleyen iki dönemde danışmanlık verilmez.
Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. Ancak, ikinci danışmanlar diğer üniversiteler-
deki öğretim üyeleri arasından da atanabilir. 

(2) Danışman, öncelikli olarak anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ara-
sından olmak üzere doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan Üniversitede görevli
öğretim üyeleri arasından seçilir. Ancak, yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde enstitü
yönetim kurulunun onayı ile doktorası veya doçentliği ilgili program alanından olan başka bir
yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Program disiplinler
arası ise o alanla doğrudan ilişkili ve söz konusu lisansüstü eğitim programında ders veren öğ-
retim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve sonuçlandırmış olması ve en
az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş
olması gerekir. Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı yüksek lisans ve sanatta
yeterlik programlarında toplam 12’dir. Ancak bu sınır sadece ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun
35 inci maddesi uyarınca görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan
ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen
öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek  %50 artırılabilir. Bir öğ-
renci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda iki adet ortak danışmanlığı olan öğ-
retim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan
öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık
alamaz. 

(3) Danışman atamalarında ve jüri oluşturulurken öğrenci ile jüri/tez izleme komitesi
üyesi ya da danışman arasında birinci derecede akrabalık ya da yakınlık ilişkisi bulunamaz.  

(4) Danışman değişikliği, danışmanın ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi ve
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
Üniversite kadrosundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış
olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak, Üniversite kadro-
sundan ayrılan, yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan tez danış-
manlığına devam etmek istememesi durumunda, ilgili öğrenciye anabilim/anasanat dalı aka-
demik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yeni bir danışman atanır.

(5) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın
birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışmanlık görevi
uzatılabilir.
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(6) Programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen veya iki yarıyıl
üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan öğrencinin danışmanlığı, danışmanın talebi,
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile da-
nışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki da-
nışman atanmasına ilişkin hükümler uygulanır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere yeni danışman
atanmaz; bu öğrencilerin durumları anabilim/anasanat dalı başkanı ya da görevlendirdiği bir
öğretim üyesi tarafından izlenir. Öğrencinin uzmanlık alan dersinden iki yarıyıl üst üste başa-
rısız olması gerekçesi ile danışmanın görevinden çekilmesi durumunda öğrenciye anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ata-
ması yapılabilir.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora

çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Sanatta yeterlik öğrencileri, kredili derslerini ve bir adet seminerini başarıyla ta-
mamladıktan sonra yeterlik sınavına girerler. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta ye-
terlik programına kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır. 

(3) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süre ile görevlendirilen beş kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi, üyelerinden bi-
rini başkan seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasın-
dan sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla, danışman dâhil beş kişilik sınav jürileri kurar. Sanatta yeterlik sınav jürisi oluşturul-
duğunda üyelerin en az ikisinin diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden olması
gerekmektedir. Danışman yeterlilik sınavında oy kullanabilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta ye-
terlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ile öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa
eklemeleri gerekir.

(5) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümler-
den bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla
ilişiği kesilir. 

(6) Sanatta yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorun-
dadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
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Sanatta yeterlik tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının

görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın
olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullana-
maz.

(3) Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve ens-
titü tarafından ilan edilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

(5) Tez izleme toplantıları enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzaktan erişim teknolo-
jileri desteği kullanılarak en çok bir jüri üyesinin dışardan katılması yoluyla da yapılabilir.
Uzaktan erişim yöntemiyle yapılan tez savunmalarının usul ve esaslarını enstitü yönetim kurulu
belirler.

Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, danışmanı
ile birlikte belirler ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, 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 önerisini salt çoğunlukla kabul veya
ret eder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildir-
mekle yükümlüdür. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulunca onaylanır. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
programla ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı yeri, Üni-
versite birimleri dışında bir yer olamaz. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Tez izleme komitesi kararı ve öğrencinin raporu, toplantının yapıldığı tarihten iti-
baren en geç üç iş günü içinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte yazılı olarak ilgili ens-
titüye bildirilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(6) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu
kararı ile uygun görüldüğü takdirde enstitü yönetim kurulu kararı tarihi itibari ile en geç altı
ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.  
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(7) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen öğrenci veya
tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi vermek ve
en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır. 

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 48 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik öğrencisi, tezde elde ettiği sonuçları veya
yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir
metni, ilgili Senato tarafından kabul edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun bir biçimde
yazmak, ciltlenmemiş şekilde en az altı nüsha halinde enstitüye teslim etmek ve söz konusu
çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak/sergilemek ya da sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez
ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına
sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve elektronik ortamda kayıtlı bir
kopyası ile birlikte tezi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi; danışmanın görüşü, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı
ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden olu-
şur. Danışman sanatta yeterlik tez savunmasında oy kullanabilir. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik tez jürisi kurulurken birisi başka yük-
seköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. 

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı, danışmanın önerisini alarak öğrencinin tez jü-
risini, sınav tarihi, yeri ve saati önerilerini enstitüye bildirir. Bu bildirim tarihi itibariyle ana-
bilim dalı tarafından önerilen tez savunma sınavı tarihi en az 30 gün sonra olmak zorundadır. 

(4) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle, kendilerine bildirilen tarih, saat ve yerde
toplanarak öğrenciyi sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına alırlar. Sanatta yeterlik ça-
lışması savunma sınavı; çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından tarihi en az üç gün önceden ilan edilen sanatta yeterlik
çalışması savunma sınavı/sanat uygulaması, dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sanatta yeterlik çalış-
ması savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. Sı-
navın geçerli olabilmesi için jüri üyelerinden en az ikisinin danışman olma niteliğine sahip,
diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden olması gerekir. İlan edilen günde yapı-
lamayan sınav için, durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci
bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim
kurulu karar verir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınav yeri, Üniversite birimleri dışında bir yer
olamaz. Tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulunun onayı ile uzaktan erişim teknolojileri
desteği kullanılarak en çok bir jüri üyesinin dışardan katılması yoluyla da yapılabilir. Uzaktan
erişim yöntemiyle yapılan tez savunmalarının usul ve esaslarını enstitü yönetim kurulu belir-
ler.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin programla ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarda başarılı
olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 49 – (1) Tez/sanatta yeterlik çalışmasından başarılı olan ve diğer mezuniyet

koşullarını sağlayan öğrenci, sanat dalının özelliğine göre, sanatta yeterlik çalışmasının en az
üç adet basılı ve bir adet elektronik kayıtlı kopyasını danışmanına teslim eder.  Danışman, tezin
yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve
diğer evraklarını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde anabilim/bilim
dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye teslim eder. Tez/sanatta yeterlik çalışması şekil yö-
nünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu
başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir. 

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
koşuluyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı
bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 

(3) İki ya da daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik
programlarından mezun olan öğrencilere yürütücü enstitü tarafından hazırlanan ortak diploma
verilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK Başkanlığına gönderilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet
MADDE 50 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin,

bu Yönetmeliğin gerektirdiği bütün koşulları sağlamaları kaydıyla mezun olabilmeleri için;
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora

savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya

da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-

dedilmiş bir kopyasının,
ç) YÖK tarafından istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
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(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

incelenir. Mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğ-

rencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Diploma ve diploma eki

MADDE 51 – (1) Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine; tezli yüksek lisans,

b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine; tezsiz yüksek lisans,

c) Doktora öğrencilerine; doktora,

ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine; doktora,

diploması verilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-

ramın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma eki, öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu

ve diploma türünü belirten uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Diploma eki, isteyen öğ-

rencilere diploması ile birlikte Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak verilir. Diploma ekine

ilişkin esaslar; ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları dikkate alınarak hazırlanır.

Disiplin

MADDE 52 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerin-

de, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerce yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda; Ordu Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim Öğretim Ensti-

tülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 2/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası

Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 17/7/2014 tarihli ve 29063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin onikinci fıkrası uy-

gulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesinde kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde

yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir sınıftaki tüm öğrencilere üniversiteye girişinden itibaren

Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve
öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere dekanlık ta-
rafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik koordinatör: Dekan tarafından ders kurulu bulunan sınıflar için belirlenen,
ders kurulunu koordine eden ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) Anabilim dalı kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili anabilim
dalı kurulunu,

ç) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama
ders saati ile öğrencinin ders dışı faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü biri-
mini,

d) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlama-
larında gerekli olan zamanı,

e) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
f) Ders kurulları: Birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin bir-

likte yürütüldüğü dersleri,
g) Eğitim-Öğretim alt kurulu: Her anabilim dalından Dekan tarafından atanan bir öğ-

retim üyesi ve eğitim işleri ile ilgilenen dekan yardımcısından oluşan kurulu,  
ğ) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Üyeleri Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte Kurulu tarafından belirlenen Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim
Kurulunu,

ı) Fakülte Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,               
i) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belir-

tilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri ile Yükseköğretim Yü-
rütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,

k) Staj: Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir
sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

l) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
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m) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
n) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci katkı payı
MADDE 5 − (1) Öğrencilerin ödeyeceği katkı payı ile ilgili işlemler,  21/8/2013 tarihli

ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt 
MADDE 6 − (1) Fakültede öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yük-

seköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Rektörlükçe ilan edilen kurallara göre yürütülür. 
Kayıt yenileme 
MADDE 7 − (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna

göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını
yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar.

(2) Kayıt yenileme işlemi danışman gözetiminde öğrencinin kendisi tarafından gerçek-
leştirilir.

(3) Mazereti nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar 15 gün içerisinde Fakülte
Dekanlığına bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
öğrenciler, ders kayıtlarını ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararını izleyen haftanın son mesai
saatine kadar yaptırmak zorundadır.

(4) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya
sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yılbaşında, akademik takvimde belirtilen
ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması du-
rumunda, eğitim-öğretim alt kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse
kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, me-
zun oluncaya kadar öğrenim harçlarını ilgili mevzuat uyarınca ödemek zorundadırlar.

(5) Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere
60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin
almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.

Yatay geçişler 
MADDE 8− (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı Pamukkale Üni-

versitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanacaktır.
Danışmanlık
MADDE 9 − (1) Her bir öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün

içinde bir akademik danışman tayin edilir.
(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çer-

çevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler
hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

İzin hakkı
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kara-
rıyla dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve
benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendiri-
lerek bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.
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(2) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-

dinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nede-
niyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-
luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulun-
maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun
Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi,

d) Ekonomik nedenlerle Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin öğ-
renimine ara vermiş olması,

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

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

g) Öğrencinin tutuklu olması,
ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj,

araştırma gibi imkânların doğması,
h) Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulunca kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.
(3) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir

sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.
(4) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz,

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
(5) İzinli sayılan öğrenci katkı payı ödemez.
Kayıt silme
MADDE 11 – (1) Kayıt silme ile ilgili işlemler Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Li-

sans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim planları, dersler ve sınavlar
MADDE 12 − (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İn-

kılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ortak zorunlu derslerine ilaveten beden eğitimi ve güzel
sanat dalları gibi diğer branşlardan seçmeli dersler ile Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği
ve temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalış-
malarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kuru-
lunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diploma almaya hak kazandıran eğitim-
öğretim çalışmalarının bütününü kapsar.

(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik
dersler, laboratuar, pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj), poliklinik, tıbbi ve cer-
rahi klinik uygulamalar, saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma
projesi, ödev çalışması, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları olağan
olarak bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato ka-
rarlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir. Eğitim-öğretim çalışmalarına iliş-
kin esaslar şunlardır:
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a) Dersler, öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır.
Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Her bir ders
saati süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde
düzenlenir.

b) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin bir-
likte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurulları, yarıyıl boyunca devam edebileceği gibi, yoğun-
laştırılmış blok programlar şeklinde de olabilir.

c) Derse bağlı olmayan çalışmalar; mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre,
eğitim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.

ç) Seminer; eğitim-öğretim planına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve
tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.

d) Staj; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir
sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.

(3) Her dersin AKTS’si  haftalık teorik ve/veya uygulama saatleri, öğrencinin ders dışı
faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tespit edilir ve öğretim programında belirtilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda alınacak temel tıp bilimleri dersleri ve Fakülte
Kurulu tarafından uygun görülen diğer dersler ders kurulları tarzında yapılır.

(5) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri, zorunlu veya seçmeli olup
olmadıkları, anabilim dalı kurulu önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir
ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ön şartıdır. Bi-
rinci, ikinci ve üçüncü sınıfta Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve seçmeli
derslerden başarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde yarıyıl/yılsonu
başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, devamsızlıktan
kalmamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sı-
navlara ve dönem sonu yarıyıl/yılsonu genel sınavına girer.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi
MADDE 13 − (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.
(2) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Dersler, ders kurulu, uygulama ve staj

programları eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o
yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi
başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu der-
si/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra bir üst sınıfa geçer. 12 nci maddenin al-
tıncı fıkrası kapsamındaki dersler istisnadır.

(3) Fakülte öğretim programı aşağıda belirtilen iki kısımdan oluşur:
a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayan-

ların diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dö-
nemdir.

b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan
beş sınıftan ibarettir. Beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği dip-
loması verilir.

(4) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayla-
dığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar gerekli görüldüğü durum-
larda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarı-
yıl/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin
teorik eğitim, ara tatil ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde
Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

1 Kasım 2016 – Sayı : 29875                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Esasları ve Sınavlar, Devam-Devamsızlık, Mazeretler

Değerlendirme esasları
MADDE 14 − (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda

pratik çalışmayı (preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını ta-
mamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yılsonu sınavına giremez
ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili
dersin teorik ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); üç, dört ve beşinci sınıflarda yapılır. Toplum ağız
diş sağlığı ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Diğer esaslar şunlar-
dır:

a) Üçüncü sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve
Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek
eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği
ve sayısı ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

b) Dört ve beşinci sınıf klinik uygulamaları (stajları), Fakülte Kurulunun belirleyeceği
esaslara göre yapılır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime
uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim
yılı başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrenciler, yılsonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü ol-
dukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmalarının; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak,
belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğ-
rencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca ha-
zırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
(6) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri,

başarılı oldukları derslerde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili
kliniklerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

Sınavlar
MADDE 15 − (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, ya-

rıyıl, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır.
Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları
uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik
uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf
öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uy-
gulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik,
klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

(3) Ara sınav, yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen ta-
rihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca
devam eden dersler için her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca, ders niteliğindeki
ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine ge-
çebilir. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edi-
len öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Öğrenciler, devam mecburiyetleri yönetim kurulu
tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.
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(4) Yılsonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl dönemlik dersler-
de/yılsonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yılbaşında
kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar
hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır.
Pratik ve klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve ba-
şarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(5) Klinik uygulama (staj) sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama (staj) puanları eksiksiz ve başarılı olarak
tamamlandığı takdirde staj sonu sınavı yapılır. Dört ve beşinci sınıf staj sonu sınavı ile ilgili
esaslar ve staj puanları tamamlanmadığında uyulması gereken kurallar, Fakülte Kurulu tara-
fından belirlenir.

(6) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece
başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Klinik uygulamalarda eğitim-öğretim
yılı başında ilan edilen puanları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin
yılsonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler; klinik uygulamalar pu-
anları ve staj sonu sınavları ile ilgili alınan Fakülte Kurul kararına göre bütünleme sınavına gi-
rebilir.

(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yılsonu ve bü-
tünleme sınavı hakkı tanınır. Yılsonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı
yapılmaz bütünleme sınavları için mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler için
mazeret sınavı yapılır. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili
yarıyılın bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Bu derslerin bütünleme sınavları
ilgili yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme için
kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu
ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri du-
rumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret
sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi
ve Fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için ma-
zeret sınav hakkı verilir.

(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece beşinci sınıfta bir dersten kalan öğrenciye
tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğ-
renciler alınmazlar. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav so-
nuçlarının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini ve-
rerek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem ya-
pılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekir.
Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.

Sınavın geçerliliği, sınavların düzenlenmesi ve sınav evrakının saklanması
MADDE 16 − (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara kim-

likleri yanlarında olarak girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin
girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal
edilir. Öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o
dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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(3) Sınavlar, en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, akademik takvim çerçevesinde
dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan
edildiği anda kesinleşir.

(5) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden iki yıl süre ile Dekanlık tarafından
saklanır.

Başarısızlık
MADDE 17 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında, güz ve bahar yarıyılı başarısız olan öğ-

renciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve
stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavları sonucunda başarısız ise, ka-
yıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 18 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı
90+ A1 4,0
80-89 A2 3,7
75-79 B1 3,3
70-74 B2 3,0
65-69 C1 2,7
60-64 C2 2,3
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı
55-59 D1 1,7
50-54 D2 1,0
40-49 E 0,5
0-39 F1 0
Devamsız F2 0

Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 19 − (1) Bir dersteki başarı durumu; genel sınav veya bütünleme sınavı, la-

boratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte de-
ğerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında ba-
şarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı puanı; yıl
içi puan ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde
edilen puandır. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yılsonu veya bütünleme sınavlarından
en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Preklinik derslerinin yılsonu sınavında, önce pratik sı-
nav sonra teorik sınav yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 puan alan öğrenciler teorik sınava
alınırlar. Staj sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Diğerleri
başarısız sayılırlar.

(3) Ders Kurulları sınavlarının not ortalamasının %60’ı ile ders kurulu yılsonu sınavının
%40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır.

(4) Staj ve preklinik uygulaması olan derslerin başarı notu hesaplanırken, ara sınavların
ortalamasının %30’u, staj veya preklinik notunun %35’i, yılsonu sınavının %35’i hesaba katılır.
Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bu notun en az 60 olması gerekir.
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Not ortalaması
MADDE 20 − (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda belirlenir.
(2) Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın

kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir.
(3) Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eği-

tim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri top-
lamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve
kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (A)’dan (F)’ye kadar verilen notlar
esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrencinin transkriptine işlenir.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 21 − (1) Diş Hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin

başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları  18 inci
maddede gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden

itibaren on iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, maddi hata bakımından
yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere so-
rumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte
Yönetim Kurulunca görüşülür. Fakülte Yönetim Kurulunun kararı  onbeş iş günü içinde Rek-
törlüğe bildirilir. 

Devam zorunluluğu
MADDE 23 − (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma,

seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’un-
dan fazlasına, pratik çalışmaların ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci (F2) notu alır
ve o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz. İlgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında
yapılır. Derslerde yoklama yapılmasından öğretim üyesi, devamsızlıkların hesaplanarak takip
edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.

(2) Birinci fıkradaki oranlar aşıldığında, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak başarısız sayılır
ve (F2) notu alır.

Mazeretler
MADDE 24 − (1) Mazeret sınavı yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağ-

lanır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite has-

taneleri veya Sağlık Bakanlığından onaylı yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu
ile belgelendirmeleri gerekir.

(3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu
süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu
bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Alınan sağlık raporlarında belirtilen; bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit,
dissosiatif sendrom gibi ruhsal bozukluk ve benzeri mazeret nedeniyle hekimlik mesleğini icra
edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin durumu Yükseköğretim
Kuruluna bildirilir.

(5) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde
Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alın-
mayan raporlar işleme konulmaz.
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(6) Üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Fakülte Kurulu
tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nedeniyle bu
süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının önceden
tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(7) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğ-
rencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nede-
niyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu
süreler içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, Fakülte Yönetim Kurulu ta-
rafından belirlenecek tarihlerde yapılır.

(8) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul
veya ret edebilir.

(9) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
Onur öğrencileri
MADDE 25 − (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alma-

mış olmak kaydıyla, bir yılsonunda bütünlemeye kalmaksızın, o yılın not ortalaması 3,50-4,00
olan öğrenciler onur öğrencileri olarak seçilir ve kendilerine onur belgeleri düzenlenir.

Diplomalar
MADDE 26 − (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması; diş hekimliği eğitimi programına

kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Dip-
loması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre verilir. 

b) Diş hekimliği diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara yüksek lisans düzeyinde diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim alt kurulu
MADDE 27 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şekilde oluşturulan Eğitim-Öğretim Alt

Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Eğitim-Öğretim Alt Kurulu Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılan çağrı

üzerine toplanmak,
b) Fakültede tüm eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunca kararlaştırılan akademik takvime

dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Devamsızlık ve başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler

hakkında istenildiğinde Dekanlığa bilgi vermek,
ç) Ders yılı başlamadan önce yıllık ders, seminer ve sınav programları ile ders görev-

lendirmelerini anabilim dalı başkanları ile koordineli olarak düzenleyerek Dekanlığa sunmak,
d) Dekanın eğitim-öğretim ile ilgili olarak Fakülte Kurulundan istediği diğer çalışma-

ları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 28 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligatın Fakültede ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış sa-
yılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu değişikliği
bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Fakültedeki mevcut adres-
lerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
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Disiplin
MADDE 29 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, geçerli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Alet ve malzemelerin korunması
MADDE 30 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.
Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-
rencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve Fakültenin ilgili kurullarının kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 32 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  
(SAYI: 2016/7)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
ile dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

“Yabancı para zorunlu karşılıklar, ABD doları yükümlülükler için ABD doları döviz cinsinden,
ABD doları haricindeki yabancı para yükümlülükler için ABD doları veya euro döviz cinsle-
rinden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve en fazla 4 puanlık kısmı ortalama
olacak şekilde tesis edilir.”
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MADDE 2 – Bu Tebliğ 21/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7046 Karar Tarihi: 20/10/2016

Kurul Başkanlığının 19.10.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.10.2016
tarih ve 20008792-101.01.05[93]-E.24367 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca KT Portföy Yönetimi
A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.
—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7047 Karar Tarihi: 20/10/2016

Kurul Başkanlığının 19.10.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.10.2016
tarih ve 20008792-101.01.05[48]-E.24378 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

ICBC Turkey Bank A.Ş. tarafından, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer fi-
nansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, do-
kümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme
ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında des-
tek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine 

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/38 

KARAR NO : 2013/162 

İzmir 15 Sulh Ceza Mahkemesinin 10/05/2010 tarih, 2009/737 Esas, 2010/710 karar sayılı 

ilamı ile sanık Okan DEŞTİMAN hakkında Basit Yaralama suçundan hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına yönelik verilen kararın iptali ile İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinin 

01/06/2016 tarih ve 2016/38 Esas, 2016/280 Karar sayılı ilamı ile yeniden esas numarası alınarak 

HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Sanık OKAN DEŞTİMAN'ın kasten yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine 

Uyan TCK 86/2 maddesi gereğince suçun istenmesindeki özelliklere göre takdiren 4 ay hapis 

cezası ile cezalandırılmasına 

Sanığın duruşmada gözlenen olumlu tutum ve davranışları lehine takdiri indirim nedeni 

kabul edilerek cezası TCK.nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 3 ay10 gün 

hapis cezası ile cezalandırılmasına 

TCK'nun 53/1 madde de belirtilen haklardan, Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihli 

Resmi Gazete'de yayınlanan 08/12/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal 

kararıda dikkate alınarak 53/1-a-d-e. maddesinde düzenlenen ve 53/3. maddesindeki kendi alt 

soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan 53/2 mad. 

gereğince sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/1-c maddesi 

uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise 53/3. 

maddesi gözetilerek koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, 

Sanığın daha önceden sabıkasının olması, Hagb kararına rağmen suç işlemekten 

çekinmemesi, suç işlemeyeceği hususunda mahkememize kanaat gelmemesi nedenleri ile sanık 

hakkında TCK'nın 51 ve CMK'nın 231 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Yargılama gideri miktarının 6183 sayılı Kanunun 106 maddesindeki terkin edilmesi 

gereken sınırlar içinde kalması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun 100 maddesi ile değişik 5271 

sayılı CMK'nun 324/4 maddesi uyarınca hazine üzerinde bırakılmasına dair verilen karar sanığın 

gıyabında verilmiş olduğundan; 

Osman ve Nurten oğlu, 1980 D.lu, Aydın Efeler nüfusuna kayıtlı ve 4399 Sok. No: 27 K: 1 

Serintepe/Altındağ-İZMİR adresinde oturur Okan DEŞTİMAN'a karar tüm aramalara rağmen 

tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca 

hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra 

muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN TEBLİĞ 

olunur. 8758 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE DONANIM MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Donanım Malzemesinin teknik şartnamesine ve 
teknik şartnamede belirtilen markalardan birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, teknik şartnamede belirtilen marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 
ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 
teknik şartnamede istenilen markalardan birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9576/1-1 
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HASTABAŞI MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı “Hastabaşı Monitörizasyon Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9577/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK SONDAJ MAKİNALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G 
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i :         Malzemenin Cinsi         Miktarı  
a) Niteliği, türü ve miktarı : SONDAJ MAKİNALARI 3 kalem, 27 adet 
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Müessese iş sahaları. 
  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 
c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 
veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim 
günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07.12.2016 Çarşamba saat 15.00 
c) Dosya no : 908-TTK/1512 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Makinaların, yürürlükteki ATEX direktifi, standart ve normlara uygun olarak Grup-1 
metan gazlı ortamda kullanılabileceği belirtilen, 

a) AT Tip İnceleme Belgesi (EC-Type Examination Certificate) + Uygunluk Beyanı 
(Declaration of conformity) ya da 

b) Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) + Akredite kuruluşça verilmiş Alındı 
Belgesi 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 
ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 07.12.2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9590/1-1 
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DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Dijital koordinat okuyucu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2016/449261 
Dosya no  : 1626510 
1 - İdarenin: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale Konusu Malın:  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dijital koordinat okuyucu (4 kalem) 
b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü iş sahası - Zonguldak. 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 10.11.2016 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 - CE belgesi 
4.2.2 - Teknik şartname cevapları 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.11.2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9591/1-1 
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İŞ MERKEZİ VE KATLI OTOPARK İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait Arslanca Mahallesi, 472 ada, 170 parselde 

bulunan “Arsa” vasıflı 4092.93 m2 miktarındaki taşınmaz ile; mülkiyeti Çanakkale Belediyesi, Ali 
Rıza Dizer, Nedim Gürbüz ve Hasan Cumalı’ya ait Arslanca Mahallesi, 472 ada 169 Parselde 
bulunan “Arsa” vasıflı 1380.23 m2 miktarındaki taşınmazlar üzerinde yapılacak “İş Merkezi ve 
Katlı Otopark” inşaatının imar durumuna ve mevcut avan projesine uygun ‘blok nizam 6 kat’ 
yapılanma koşulunda projelendirilmesi, alınacak yapı ruhsatı ve eki projelerine uygun olarak 
aşağıdaki şartlar dahilinde yapılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 23/11/2016 tarihinde, Çarşamba günü Saat 13:30’da Çanakkale Belediyesi 
Meclis Salonu / ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye konu İşin Tahmini bedeli 24.744.830,00 TL (Yirmi dört milyon yedi yüz kırk 
dört bin sekiz yüz otuz Türk Lirası)’dır. Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 
742.344,90.-TL (Yedi yüz kırk iki bin üç yüz kırk dört Türk Lirası, doksan Kuruş) dır. İhale 
dosya bedeli 10.000,00.-TL. (On bin Türk Lirası)’dır. 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 
saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte 
Halk Bankası Çanakkale Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz 
banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 
12.00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 
iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 
Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler. 

6 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 
şartlar aranır. 

7 - İHALE TEKLİF ŞARTLARI: 
Mülkiyeti Çanakkale Belediyesi’ne ait Arslanca Mahallesi, 472 ada, 170 parselde bulunan 

“Arsa” vasıflı 4092.93 m2 miktarındaki taşınmaz ile; mülkiyeti Çanakkale Belediyesi, Ali Rıza 
Dizer, Nedim Gürbüz ve Hasan Cumalı’ya ait Arslanca Mahallesi, 472 ada 169 Parselde bulunan 
“Arsa” vasıflı 1380.23 m2 miktarındaki taşınmazlar üzerinde yapılacak “İş Merkezi ve Katlı 
Otopark” inşaatının imar durumuna ve mevcut avan projesine uygun olarak 2 blok halinde, 
bodrum + zemin + 1. 2. 3. 4. 5. Normal katlar olmak üzere toplam inşaat alanı 35.025 m2 
üzerinden teklif verilebilir. (A) blok inşaat alanı 25.460 m2, (B) blok inşaat alanı 8568 m2’dir. 
Blok ebatları, Kat adedi ve m2 inşaat alanı onaylı avan projeye göre verilmiştir. İstekli aşağıdaki 
şartları kapsayan koşullarda teklif verecektir. 

Mülkiyeti Belediyeye ve diğer maliklere ait parseller üzerinde 1/1000 Uygulama İmar 
Planına uygun olarak “Blok nizam 6 kat katlı otopark ve işmerkezi” yapılanma koşuluna sahip 
alanda öncelikle avan projesine uygun olarak, 2 ayrı blok halinde, katlı otopark, dükkân, ofis ve 
bodrum katta otopark kullanımlarının sağlanacağı yapılar için teklif verilecektir. 
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A Blokta: Mülkiyeti Belediyeye ve diğer maliklere ait 472 ada 169 parsel üzerinde 
yapılacak yapıda avan projeye uygun olarak, bodrum katlar otopark, zemin katlar dükkân, normal 
katlar ofis; 

B Blokta: Mülkiyeti Belediyeye ait olan 472 ada 170 parsel üzerinde yapılacak yapıda 
avan projesine uygun olarak, bodrum katlar otopark, zemin katlar dükkân, normal katların bir 
kısmı katlı otopark bir kısmı ofis olarak projelendirilebilecektir. 

Şartname ekinde Belediyece hazırlanan avan proje bulunmaktadır. Avan projede diğer 
maliklere ait dükkân ve ofisler, maliklerle anlaşma sağlanan m2’lerine uygun olarak 
gösterilmektedir. Avan projenin diğer maliklerle anlaşma sağlanarak, diğer maliklere verileceği 
karar altına alınan kısımlarının, kullanım fonksiyonlarında ve diğer maliklere ait dükkân ve 
dairelerin konum ve m2’lerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

Ancak diğer maliklere ait dükkân ve ofislerin dışında kalan kısımlarda Belediyenin onayı 
ile değişiklikler yapılabilir. Bu değişikler için Belediye onayı ve Belediyeden tadilat ruhsatı 
alınması zorunludur. 

Teklif mektubunda; avan projede diğer maliklere ait dükkân ve ofisler aynen korunarak, 
avan projeye bu dükkân ve ofislerin dışında kalan bölümlerin hangilerinin Belediyeye 
verileceğine ilişkin teklif ve açıklama raporu yüklenici tarafından eklenecektir. Açıklama 
raporunda dükkân, ofis ve katlı otoparkın blok, kat ve daire numaraları, alanları (m2) vb. 
özelikleri de detaylı bulunacaktır. Ayrıca yapım süresi ve varsa diğer açıklama ve teklifler de 
teklif mektubunda bulunacaktır. 

Binanın kendi fonksiyonunun gerektirdiği ihtiyacı dışında kalan otopark kısmına (Katlı 
otopark) ilişkin işletmeye esas teklif verilebilir. Otopark işletmesine dair teklif verilmesi halinde 
otoparkın belediyeye tapu devrinin yapılacağı tarih raporda belirtilecektir. 

Gerek uygulama projesinin hazırlanma süresi, gerekse yapım süresine ilişkin teklifler 
hiçbir şekilde Belediyece şartnamede belirtilen süreleri aşamaz. 

Ayrıca diğer maliklere verilecek olan aylık kira bedeli olarak toplam 9 adet bağımsız 
bölüm için taahhüt olarak teklifte bulunacaktır. Kira bedeli de teklif verilen yıla ait Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kira bedelinden az olamaz. 

Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak uygulama projelerini hazırlanması ve 
binanın yapımı için teklif verilecektir. 

Öncelikli olarak, Uygulama Projeleri, Belediyece hazırlanan avan projelere uygun olarak 
hazırlanarak maksimum 4 (dört) ay içinde, Belediye onayına sunulacaktır. 

Avan projede mutabakata varılması durumunda uygulama projelerinde Belediye’ye ait 
alanlar fonksiyon olarak Belediye ile birlikte detaylandırılacaktır. 

Uygulama projeleri 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine uygun 
olarak; bodrumunda (bodrumlarında) yapının en az tüm kullanım alanlarına hizmet edecek yeterli 
sayıda araç kapasiteli otopark alanı bulunacak şekilde, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. 
Ayrıca Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek 
ve yapım esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır. 
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İstekli, ihale konusu işler için üretilen projelerin gerektirdiği kadar en az araç için İmar 
Kanunu ve Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliği hükümlerinin gerektirdiği kadar tesis 
ve/veya parsel içinde otopark alanı ayrılacaktır. 

Teknik şartnamede belirtildiği şekilde, 472 ada 170 parsel içerisinde yer alan mevcut 
trafonun bina içinde projelendirilmesi, yeni trafonun bina içerisinde alınması, taşınmaz sırasında 
gerekli önlemlerin alınması işinin tamamı yükleniciye aittir. 

Yüklenici uygulama projelerini; ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun 
olarak maksimum 4 (dört) ay içinde yapı ruhsatına esas olarak (Jeoteknik etüt raporu, zemin 
iyileştirme projesi, mimari, statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme 
vb) 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine göre hazırlayarak, Belediyeden 
inşaat ruhsatı alacaktır. Belediyece ruhsat işlemlerine ilişkin İmar Kanunu ve Uygulama 
Yönetmeliklerindeki sürelere göre işlem yapılacaktır. 

Uygulama Projeleri; 
1) Sondajlı zemin etüt raporu, 
2) Geoteknik etüt raporu ve zemin iyileştirme projesi, 
3) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, yeteri kadar görünüş, sistem ve nokta 

detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar ve idarece gerek görülen diğer 
detaylar-, çatı planları, otopark yerleşimi, 

4) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren kesit, detay, rapor ve hesaplar 
5) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları 
6) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 
listelerini 

7) Binanın çevresi ile silüet ve üç boyutlu görünüşünü 
8) 1/200 ölçekli peyzaj projesi 
9) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 
Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 
yapılacaktır. Projeler Belediye onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 4 (dört) ay içinde ruhsat alınacaktır. 
İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır. 
İhale konusu inşaatın bitim tarihi yer tesliminden itibaren maksimum 15 (Onbeş) ay olup, 

bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 
A blokta yer alan zemin kattaki işyeri vasıflı bağımsız bölümleri elektrik, su, telefon ve 

kanalizasyon bağlantıları da yapılmış olarak yukarıda belirtilen teslim süresinden en az 8 (sekiz) 
ay önce teslim edilmesi esastır. 
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İhale konusu işin bitim tarihi iskan ruhsatının (yapı kullanma ruhsatının) alındığı tarihtir. 

8 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER: 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgahı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 

d) Ödenmiş sermayesinin 400.000,00.-TL. (Dört yüz bin Türk Lirası) altında olmaması. 

e) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkânlarını gösterir bilgi ve belgeleri 

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı için tasdikli) 

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (f.2)deki esaslara temin edecekleri belge, 

g) İmza sirküleri verilmesi. 

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

h) Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına dair belge 

ı) Çanakkale Belediyesi'ne herhangi bir borcu olmadığına dair belge 

j) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

k) Bu şartnamede yazılı miktarda teminat ve 10.000,00.-TL (On bin Türk Lirası) ihale 

dosya bedeli vermesi. 

l) İsteklilerin teklif mektuplarını Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 

en geç 23/11/2016 tarihinde Çarşamba günü, saat 12.00’ye kadar tutanak karşılığında vermeleri 

şarttır. Saat 12.00’den sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

m) Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

n) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

İlan olunur. 9091/1-1 
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5607 - 4458 SAYILI KANUN VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA TASFİYELİK 
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 58,63 TL. ile en çok 963,73 TL. arasında değişen; 08/11/2016 
günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10 TL, en çok 100 TL. 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen muh. bayan çorabı, muh. cep telefonu ve aksamları,v.b. olarak 
satışa sunulan 17 grup eşya; açık artırma suretiyle, Gümrük Kompleksi içerisinde bulunan 
Konferans Salonu Medya Mahlallesi Muhabbat Bulvarı No: 4 Kayapınar/DİYARBAKIR 
adresindeki ihale salonunda 09/11/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb .gov.tr internet adresimiz ile           
(0) (412) (257 43 79) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve eklerini 10 TL. bedel karşılığı 
Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 9593/1-1 
—— • —— 

MUHTELİF MALUL ARABASI SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
 

CİNSİ MİKTARI 
MALUL ARABASI-KÜÇÜK 200 Adet 
MALUL ARABASI-BÜYÜK 400 Adet 
TOPLAM 600 Adet 

 
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

malzemeler idari ve teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme 
yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İdari ve teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 Kasım 2016 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı 

Genel Müdürlüğü Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlük Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 24 Kasım 2016 günü saat 14:00’ da açılacaktır.  
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9573/1-1 
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DÜZELTME İLANI-2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

29 Temmuz 2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.22 

referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz 

konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6 - Teklifler 15 Kasım 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 15 Kasım 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 9571/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE-2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.22 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29785 on July 29, 2016 is updated as follows. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

November 15, 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent 

(twohundredfifty thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on November 15, 2016 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 9571/2/1-1 
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TEİAŞ 154-380 KV'LIK ENERJİ İLETİM HATLARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİN 
HİZMET ALIMI YOLU İLE YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 
TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden: 
 ADAPAZARI 
İhale kayıt numarası : 2016/439995 
1 - Teşekkülün 
a) Adresi : TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. 

Orhangazi Cad. No: 74 SAKARYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0264 2751030 - 0264 275 38 28 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 5grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Yıl süreyle, toplam 907,601 km TEİAŞ 380 ve 154 

Kv E.İ. Hatlarının Bakım ve Onarım işlerinin 
Hizmet Alımı yoluyla yaptırılması  

b) Yapılacağı yer : E.N.H.İ.B/8.5.1 Grubunda yer alan iletim hatları 
ihale dokümanları ekinde verilen hat şemasında 
gösterilmiş işletme adlarına göre tanımlanmış 
hatlardan oluşacaktır. 

c) İşin süresi : 3 YIL (36 Ay) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. 

Orhangazi Cad. No: 74 Adapazarı /SAKARYA 
b) Tarihi ve saati : 15.11.2016 Salı günü Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  
1) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

1) Bankalardan temin edilecek belgeler:  
Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
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Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır.  

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

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

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

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir.  

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

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

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

1) İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 
verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

3) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek 
sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 
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4) İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı 
taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki 
İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları 
Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için 
ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı  

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
Her bir grup için 5  5 x 45 = 225 
Grup Mühendisi 1  1 x 45 = 45 

4.4 - İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 
Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 
veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 
Yönetme Belgeleridir. 

İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi 
asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe 
koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhan Gazi Caddesi 

No: 74 SAKARYA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 15.11.2016 saat 14.00’e kadar TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe 
Mah. Orhangazi Cad. No: 74 Adapazarı/SAKARYA'a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan İstekliyle toplam bedel üzerinden fiyat Sözleşmesi düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9401/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisinin 22.03.2016 tarih ve 21491294-050.01-138 sayılı kararında belirtilen şartlar 
doğrultusunda, İmar durumuna uygun olarak, “Beş Yıldızlı Otel ve Turizm Amaçlı Tesisler” 
yapılmak üzere 30 yıl süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : Hatay 
İLÇESİ : Arsuz 
MAHALLESİ : Karaağaç Fahura Mevkii 
MINTIKA NO : ----- 
ADA NO : ----- 
PARSEL NO : 532 
YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 48.966,00 m2 arazi (ham arazi, uygulama 

öncesi) 
CİNSİ : Sulu Tarla 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
VAKIFLAR MECLİSİ KARAR 
TARİH VE SAYISI : 22.03.2016 tarih ve 21491294-050.01-138 
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 39.382.501,61-TL  
  (otuzdokuzmilyonüçyüzseksenikibinbeşyüzbir 

TürkLirasıaltmışbirKuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 1.181.475,05.-TL 
  (birmilyonyüzseksenbirbindörtyüzyetmişbeş 

Türklirasıbeşkuruş) 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 22/11/2016 - Salı Saat 10:00 
İŞİN ADI : Hatay-Arsuz Karaağaç Fahura Mevkii 532 

Parsel Üzerine “Beş Yıldızlı Otel ve Turizm 
Amaçlı Tesisler” Yapım Şartıyla Uzun 
Süreli Kiraya Verilmesi İşi 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Meclisinin 
22.03.2016 tarih ve 21491294-050.01-138 sayılı kararına istinaden; 

1 - Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Fahura mevkiinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü İdaresine ait, tapunun 532 parselinde yer alan 48.966,00 m2 sahalı taşınmazın; 

1.1 - Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme 
tarihinden itibaren ilk 4 yıl içinde, meri imar planına uygun bir şekilde parselasyon işlemlerinin 
yapılarak, söz konusu taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi, DOP oranının % 40'ı aşması 
durumunda % 40 tan fazlasının ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedelinin altında 
kalmamak üzere rayiç bedel üzerinden hesaplanarak İdaremize defaten ödenmesi, imar planına 
göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama 
projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, 
taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması, 
varsa enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve 
diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, 
uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
onaylatılması, beş yıldızlı otel inşaatı ve tamamlayıcı yapılarının sözleşme, teknik şartname, fen 
ve sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanarak işletmeye açılması, aksi takdirde 
sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminatın ve aylık 
kiraların irat kaydedilmesi ile yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması 

1.2 - Yer tesliminden itibaren 2 yıl içerisinde inşaatın su basmanı seviyesine 
getirilemediği takdirde sözleşmenin feshedilmesi, 

1.3 - Kira bedellerinin ise; 
a) İlk 4 (Dört) yıl için aylık 2.000,00 (ikibin) TL olması ve bu bedelin yıllık olarak 

defaten peşin olarak alınması 
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b) 5. yılın başından itibaren 51.135,00 TL (bu bedel 2016 yılına ait olup, inşaat süresince 
gerçekleşecek yıllık ÜFE (oniki aylık ortalama) artış oranları uygulamak sureti ile 
güncellenecektir.) 

c) 6. yıldan 30. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE 
(oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak 
bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

1.4 - İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslimi tarihi itibariyle başlaması, ancak yer teslimi 
tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması 
halinde dahi işin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. (altıncı) ayın sonunda 
başlatılması, 

1.5 - Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 30 (otuz) yıl 
olması, 

1.6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla 
kullanılmaması, 

1.7 - İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi 
yükümlülüklerin konulmaması, 

1.8 - Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı 
uzun sureli kira ihalesine çıkartılması, 

1.9 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden 
İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

1.10 - Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve 
kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dâhil olmak üzere 
tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm 
masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin 
tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

1.11 - İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize 
yansıtılması, 

1.12 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla 
kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş 
ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, 

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Beş Yıldızlı Otel ve 
Turizm Amaçlı Tesisler” olarak değerlendirmek üzere, toplam 30 yıl süreli kira ihalesine 
çıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi 
No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, 
Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit 
Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 22.11.2016 Salı günü saat 
10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin; 
a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış, şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 
c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.) 
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d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 
aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e) İmza sirküleri vermesi; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi: 
e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza 

beyannamesi, 
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza 

sirküleri, 
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre) 

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si 
kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre) 

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına 
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 
ibraz edilmesi. 

j) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu örneğe 
göre veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 
880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 
1.181.475,05.-TL (birmilyonyüzseksenbirbindörtyüzyetmişbeştürklirasıbeşkuruş) tutarındaki 
geçici teminat banka dekontu. 

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

k) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile % 05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında 
defaten istekli tarafından ödenecektir. 

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez 
Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve 
istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş 
bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt 
ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde 
yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici 
tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 
2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin 
tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir. 

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan 
sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi 
işe ait olduğu yazılarak en geç 22/11/2016 Salı günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu 
başkanlığına vermek zorundadırlar. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 9331/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT 
KESİMİNDE İSTASYON TEVSİATLARI SONRASI YOLLARDA VE  

MAKASLARDA GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY  
KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI  

HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/426342 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A    
35220 ALSANCAK / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 
d) İhale Dokümanlarının 
    Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr. 
1 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa (Hariç) - 

Balıkesir-Bandırma Hat Kesiminde İstasyon Tevsiatları Sonrası Yollarda ve Makaslarda Gerilim 
Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı ve Yerinde İzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı İşi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 14.11.2016 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- 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. 9268/1-1 
—— • —— 

MUHTELİF KUM KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/444223 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 4 Kalem muhtelif kum kutusu teknik şartnameye ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15/11/2016 - Saat 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
15/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye 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. 9432/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:  
 DOSYA NO: 2008/388 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanları belirtilen 

amme borçlularının borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkul ve gayrimenkul 
hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 26/02/2015 tarih ve 2015/40 
sayılı kararı ile oluşturulan “Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 
(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 
cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 
(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 
Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
Fon Kurulunun 26/02/2015 tarih ve 2015/40 sayılı kararı ile oluşturulan Eskişehir 

Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
haczedilen; Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 114 ada, 1 parselde kain 
18.769 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 
5774/18769 hissesi ve Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 10842/18769 hissesi, 
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 116 ada, 1 parselde kain 6.467 m2 
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 1623/6467 
hissesi ve Eston Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 3032/6467 hissesi ile Eskişehir ili, 
Odunpazarı ilçesi, Karacahöyük Mahallesi, 116 ada, 2 parselde kain 18.605 m2 yüzölçümlü arsa 
vasıflı taşınmazın, Entil Endüstri Yatırımları ve Ticaret A.Ş.ye ait 6512/18605 hissesi ve Eston 
Eskişehir Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 12093/18605 hissesinden oluşmaktadır. Yukarıda 
belirtilen gayrimenkullerin Tapu kaydında teferruata kayıtlı bir kısım varlıklar kayıtlı görünmekte 
ise de, anılan varlıklar Ticari ve İktisadi Bütünlüğe dahil olmadığı gibi satışa da dahil değildir. 
Satış sadece yukarıda parsel numaraları belirtilen gayrımenkullerdeki borçlu hisseleri ile sınırlıdır. 
Alıcı, bu konuda herhangi bir hak iddia edemeyeceği gibi Alıcının herhangi bir başvuru veya 
talep hakkı da bulunmamaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
"Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen 

bedeli 27.880.000.- (yirmiyedimilyonsekizyüzseksenbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: 

TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 2.788.000-TL 
(ikimilyonyediyüzseksensekizbin) TL nakit teminatın “Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri 
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca 
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nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL 
cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında 
olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul 
edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 
verilecek diğer belgeler ile birlikte 21/11/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 22/11/2016 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 
verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 
listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale 
sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 
katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin 500.- 
(Beşyüz) TL “İhale Şartnamesi” bedelinin “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi 
nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına “Eskişehir Odunpazarı 
Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve 
dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 
25/11/2016 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
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GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 
tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir. 
2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 
suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki 
aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/11/2016 
tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Eskişehir Odunpazarı Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
Tel : 0 212 340 22 33 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 23 58 
Faks : 0 212 288 49 63 9595/1-1 

—— • —— 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Trakya Sanayi ve İktisadi Bütünlüğü Satış 
Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2004/77 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda adı, soyadı / ticaret ünvanı 

belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 
niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 20/10/2016 
tarih ve 2016/266 sayılı kararı ile oluşturulan, “Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 
sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından 
Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 
kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra 
yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) 
belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLU 
Trakya Sanayi A.Ş. 
Uzunçiftlik beldesi Çiftlik Köyü Akmeşe Sapağı Kartepe/İzmit/Kocaeli 
Fabrika Adresi : Aynı adres 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
Fon Kurulunun 20/10/2016 tarih ve 2016/266 sayılı kararı ile oluşturulan Trakya Sanayi 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen Uzunçiftlik 
Akmeşe Sapağı İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan gayrimenkuller ile kira sözleşmelerinden 
oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
"Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 55.000.000- (Elli Beş 

Milyon) ABD Dolarıdır. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 5.500.000- (Beş Milyon 
Beş Yüz Bin) ABD Doları nakit teminatın “Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat 
Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı 
Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz 
teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 
verilecek diğer belgeler ile birlikte 21/11/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 
teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 22/11/2016 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 
verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 
listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek 
kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 
olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel 
kişiler ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 
“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 
katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 
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T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN : TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 
nolu ABD Doları hesabına, “Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” 
açıklaması ile 100.-(Yüz) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 
teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 
teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 
alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 
25/11/2016 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 
tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 
2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 
suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/11/2016 tarihine kadar sıra cetveline 
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 23 58 
  0 212 340 24 29 
  0 212 340 22 33 
Fax : 0 212 288 49 63 9596/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap 
alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Merkez / VAN  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  
b) Yapılacağı yer : Van 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
    (2016 TEDAŞ B.F. ile) : 3.719.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 260.330 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 
veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Karşısı Merkez / VAN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 9397/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 104Ha. OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu 

ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 
işi 

b) Yapılacağı yer : MARDİN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 13.589.200 TL 
f) Geçici Teminatı : 951.244 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b- Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu 
İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  9463/2-2 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesine ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Binası Gazi Osman 
Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 5-1 (1. Kat Oda No: 1 ve 2) 
Çerkezköy / TEKİRDAĞ  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu ve 

yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : Çerkezköy / TEKİRDAĞ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 7.960.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    557.200 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
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1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Binası Gazi Osman Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 5-1 (1. Kat Oda No: 1 ve 2) 
Çerkezköy / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9474/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü profesör 

ihtiyacı için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları 
taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. maddesi ile yürürlükteki Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca profesör alınacaktır. 

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr Web adresinde Yönetmelik ve Yönergeler 
başlığı altında ulaşılabilir. 

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların 
eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 
İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. Madde 7. Paragraf" da belirtilen 
aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir. 

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması, 
b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin 

konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programda tamamlamış olması. 
c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve 

ders vermiş olması, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla 
süre geçmemiş olması) 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 
seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin 
söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden belgelendirmeleri 
gerekir) 

• Adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, 
öngörülen kriterleri sağladıklarına ilişkin belgelerini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan 
indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri 
(Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini 
belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire 
Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Denklik Belgesi" alınması gereklidir). 

• Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön 
Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör 
adayları 5 (beş) adet, daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde 
Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. 

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları 
gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 
Mühendislik Fakültesi Açıklama Prof. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
 

1 
 9574/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/380559 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe UŞAK / MERKEZ 

Adresi 
KURTULUŞ MAH. 
ENSTİTÜ SOKAK 

Tel-Faks 0 (276) 223 39 90 - 0 (276) 223 39 89 

Posta Kodu 64000 E-Mail usak64@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALİ YİMCİ  

Adresi 
SELVİOĞLU KÖYÜ 
ÇOHADARLAR MAHALLESİ 
MERKEZ / UŞAK 

 

T.C. Kimlik No. 29402453290  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

9810623047  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

UŞAK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

64/42083  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9582/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/350807 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
KEŞAP İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe GİRESUN/ KEŞAP 

Adresi 
BOZKURT MAH. 
HÜKÜMET CAD. NO: 20 
KEŞAP 

Tel-Faks 0 (454)641 23 50 - 0 (454) 641 40 27 

Posta Kodu 28900 E-Mail kesap28@.meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 
Adı/Unvanı ÖMER KAYA  

Adresi 
FINDIKLI MAH. ATATÜRK 
CAD. NO:78/1 KEŞAP / 
GİRESUN 

 

T.C. Kimlik No. 26314787222  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

YOK  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

KEŞAP ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 28/36104  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9583/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/296278 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR 

Adresi 
YENİŞEHİR MAH. E-90 CAD. 
NO:1 
VİRANŞEHİR/ŞANLIURFA 

Tel-Faks 0 (414) 511 38 90 

Posta Kodu 63700 E-Mail viransehir63@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

NİMETER KUYUMCULUK GIDA 
TARIM PETROL NAKLİYAT 
OTOMOTİV TEKSTİL TURİZM 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

FELEMEZ NİMETOĞLU 

Adresi 
GÖLBAŞI MAH. KARACADAĞ CAD. 
NO:74 VİRANŞEHİR/ŞANLIURFA 

GÖLBAŞI MAH. 
KARACADAĞ CAD. NO: 74 
VİRANŞEHİR/ ŞANLIURFA 

T.C. Kimlik No.  42383017480 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6310371592  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

80000818  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9584/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9581/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9581/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9581/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 05.03/378 
Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3769 SAMSUN 
Amasya İli, Merzifon İlçesi, Karacakaya Köyü, 518, 519, 540 nolu parsellerde yer alan 

Belli Tepe Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine dair Samsun 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.10.2016 gün ve 360 sayılı 
raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.08.2016 gün ve 
208602 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 06.09.2016 gün ve 180819 sayılı, 
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.09.2016 gün ve 5589 sayılı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 433237 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Karacakaya Köyü, 518, 519, 540 nolu parsellerde yer alan 
Belli Tepe Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan 
518, 519, 540 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh 
konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.00/63 
Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3791 SAMSUN 
Samsun İli, Canik İlçesi, Hasköy-Toptepe Mahallesi, 9475 nolu adada, Toptepe 

Tümülüsleri III. derece arkeolojik sit alanında ve koruma amaçlı imar planında park olarak 
ayrılan alanda, kurul onaylı çevre düzenleme projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan dromoslu 
mezar odasının anıt olarak ve tümülüsün bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 22.09.2016 gün ve 2525 sayılı, 27.09.2016 gün ve 876 sayılı yazıları, konuya ait 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.03.1997 gün ve 2776 sayılı, 
05.10.1999 gün ve 3496 sayılı kararları, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 15.01.2011 gün ve 2964 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 05.12.2013 gün ve 1428 sayılı, 29.04.2015 gün ve 2551 sayılı kararları, konuya ait 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 10.10.2016 gün ve 396 
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Samsun İli, Canik İlçesi, Hasköy-Toptepe Mahallesi, 9475 nolu adada, Toptepe 
Tümülüsleri III. derece arkeolojik sit alanında ve koruma amaçlı imar planında park olarak 
ayrılan alanda, kurul onaylı çevre düzenleme projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkan dromoslu 
mezar odasının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak, mezarın ortaya çıktığı tümülüsün de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmelerine, mezar odasının yeri ile I. derece arkeolojik sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin 
ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, mezar odasına ve sit alanına ait 
ekteki tescil fişlerinin uygun olduğuna; 

Onaylı çevre düzenleme projesindeki kafeterya, yeşil seyir terasları ve süs havuzu tescilli 
mezar odasının bulunduğu I. derece arkeolojik sit alanında kaldığından,  söz konusu alanda bu 
uygulamaların yapılamayacağına, I. derece arkeolojik sit alanına müdahale edilmeden, sadece III. 
derece arkeolojik sit alanında düzenlemeye yönelik proje değişikliğinin yapılarak kurulumuza 
sunulmasına; mezar odasına ait I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının mevcut Koruma Amaçlı 
İmar Planına işlenmesine yönelik plan değişikliğinin de hazırlanarak kurulumuza sunulmasına; bu 
süre zarfında I. derece Arkeolojik Sit Alanında mevcut koruma amaçlı imar planındaki I. derece 
arkeolojik sit alanına ilişkin koşulların ve Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 
07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
hükümlerin geçerli olduğuna; ayrıca tümülüs - mezar odasının doğa etkilerine karşı korunabilmesi 
için uzmanlarınca yapılacak analiz çalışmalarının sonucuna göre hazırlanacak detaylı restorasyon-
konservasyon projelerinin kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.07/98 
Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3801 SAMSUN 
Samsun İli, Kavak İlçesi, Emirli Mahallesi, Kömür Ocağı Mevkii’nde, tescil harici 

ormanlık alanda bulunan yamaç yerleşmesi ve tümülüsün bulunduğu alanın I. derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilmesine dair Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
17.06.2016 gün ve 1784 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge 
Müdürlüğü’nün 15.07.2016 gün ve 167583 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 
22.07.2016 gün ve 147945 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 28.07.2016 gün ve 3815 
sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2016 gün ve 426030 sayılı, Samsun Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 01.08.2016 gün ve 5304 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 
23.08.2016 gün ve 568607 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 05.10.2016 gün ve 388 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Emirli Mahallesi, Kömür Ocağı Mevkii’nde, tescil harici 
ormanlık alanda bulunan yamaç yerleşmesi ve tümülüsün bulunduğu alanın 2863 sayılı yasanın 6. 
Maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve 
koordinat değerlerinin ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil 
fişinin uygun olduğuna, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.02/27 
Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3805 SAMSUN 
Samsun İli, Asarcık İlçesi, Gökgöl Mahallesi, Karadere Mevkii’nde, tescil harici ormanlık 

alanda bulunan Kale Tepesi Yerleşmesi’nin I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 
dair Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.06.2016 gün ve 1779 sayılı yazısı, 
kurum görüşlerinin iletildiği Asarcık Belediyesi’nin 01.07.2016 gün ve 115 sayılı, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğü’nün 15.07.2016 gün ve 167584 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdürlüğü’nün 25.07.2016 gün ve 149462 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 28.07.2016 
gün ve 3810 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.08.2016 gün ve 5335 sayılı, 
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 23.08.2016 gün ve 568607 sayılı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 15.08.2016 gün ve 428730 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 05.10.2016 gün ve 387 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Asarcık İlçesi, Gökgöl Mahallesi, Karadere Mevkii’nde, tescil harici ormanlık 
alanda bulunan Kale Tepesi Yerleşmesi’nin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 
koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 



1 Kasım 2016 – Sayı : 29875 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 
 9451/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.04/41 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3846 SİNOP 
Sinop İli, Erfelek İlçesi, Sarıboğa Köyü, Ötesarıboğa Mahallesi’nde, kadastro harici 

alanda yer alan Horlayantepe Tümülüsü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 
dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
04.08.2016 gün ve 2569 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge 
Müdürlüğü’nün 26.08.2016 gün ve 206957 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
01.09.2016 gün ve 3075 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 06.09.2016 gün ve 
180803 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 06.10.2016 gün ve 391 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Sinop İli, Erfelek İlçesi, Sarıboğa Köyü, Ötesarıboğa Mahallesi’nde, kadastro harici 
alanda yer alan Horlayantepe Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/1000 
ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,  

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/717 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3834 SİNOP 
Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Balatlar Kilisesi Yapı Topluluğu I. derece arkeolojik sit 

alanı ile tescilli Roma Su Sarnıcı koruma alanı arasında kalan ve Balatlar Üstü olarak adlandırılan 
bölgenin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 
gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.02.2016 gün ve 590 sayılı 
yazısı, öneri sit alanının koordinatlarının alınarak haritaya aktarıldığına dair Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.09.2016 gün ve 354 sayılı raporu, 
kurum görüşlerinin iletildiği Sinop Belediyesi’nin 18.07.2016 gün ve 2147 sayılı, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğü’nün 15.07.2016 gün ve 167589 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge 
Müdürlüğü’nün 22.07.2016 gün ve 147503 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2016 gün 
ve 505200 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.07.2016 gün ve 2536 sayılı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.07.2016 gün ve 426021 sayılı yazıları okundu, ekleri ve 
ilgili dosyası incelendi, yerinde yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, Balatlar Kilisesi Yapı Topluluğu I. derece arkeolojik sit 
alanı ile tescilli Roma Su Sarnıcı koruma alanı arasında kalan ve Balatlar Üstü olarak adlandırılan 
bölgenin, her iki yapı arasında bağlantıyı sağlayan su nakil hatlarının veya farklı anıtsal yapıların 
bulunması kuvvetle muhtemel bir alan olması nedeniyle, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi 
kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat 
değerlerinin ekli 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki tescil 
fişinin uygun olduğuna, sit alanında kalan 251 ada, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 34, 36, 104, 105, 
106, 107, 109, 110, 112 nolu parsellerin tapu kaydına “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna 
dair şerh konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/706 
Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3830 SİNOP 
Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi 228 ada, 162 ve 164 parsellerde sondaj kazısı sonucu 

açığa çıkan yapı kalıntılarının “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” ve koordinatları verilen 
alanın “III. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil değerlendirmesine ilişkin bilgi ve belgelerin 
gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.01.2016 gün ve 253 sayılı, 
17.06.2016 gün ve 2088 sayılı, 20.06.2016 gün ve 2103 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nün 22.07.2016 gün ve 172936 sayılı, Orman ve Su 
İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 02.08.2016 gün ve 155590 sayılı, Sinop Belediyesi’nin 
04.08.2016 gün ve 2384 sayılı, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.08.2016 gün ve 
2648 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 31.08.2016 gün ve 582554 sayılı yazıları, konuya ait 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.2016 gün ve 2578 sayılı, 
01.09.2016 gün ve 3697 sayılı kararları,  3697 sayılı karar gereği kurul üyelerince yapılan yerinde 
incelemeye dair 14.10.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Kefevi Mahallesi 228 ada, 162 ve 164 parsellerde sondaj kazısı sonucu 
açığa çıkan ve ekli vaziyet planında yeri işaretlenen antik yapı kalıntılarının 2863 sayılı yasanın 6. 
Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ekteki 
anıt fişinin uygun olduğuna, 228 ada, 162 ve 164 parsellerin tapu kaydına “korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı” olduğuna dair şerh konulmasına;  

Müze raporunda önerilen ve 228 ada, 162-164 parsellerdeki tescilli yapı kalıntısı ile 228 
ada, 48 ve 195 parsellerdeki, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.20155 
gün ve 2578 sayılı kararı ile sayısallaştırılan I. derece arkeolojik sit alanını da kapsayan alanın 
2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 
ve koordinat değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, 
ekteki sit fişinin uygun olduğuna, I. derece arkeolojik alanında kalan 228 ada, 48 ve 195 
parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı”, III. sit alanında kalan parsellerin tapu 
kaydına da “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına,  

I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, 
Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile 
birlikte) I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GELİBOLU TARİHİ ALANI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 

KORUMA KOMİSYONU 
KARAR 

 Y.K 
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2016-17 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.08.2016-306 ÇANAKKALE 
Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını; Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 tarih ve 12331 sayılı kararıyla doğal-
arkeolojik-tarihi –askeri- harp tarihi kentsel olmak üzere sınırları belirlenmeden bütüncül olarak 
sit alanı olarak belirlen, Bursa Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1992 tarih 
ve 2412 sayılı kararıyla sit sınırları belirlenen ve bu tarihten günümüze kadar Kurul / Komisyon 
Kararları ile yeni sit alanı ve sit alanı revizyonları yapılan alanlara ilişkin Komisyonumuzun 
02.06.2016 tarih ve 305 sayılı kararıyla, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 
Uzmanlarınca önerilen sayısal haritaların, tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında hazırlanarak 
Komisyonumuza sunulmasına karar verilen Tarihi Alanda yer alan tescilli sit alanlarının 
sayısallaştırılması hususunda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 
görevlendirmesi sonucu hazırlanan 30.05.2016 tarihli uzman raporu okundu, ekleri incelendi, 
yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Çanakkale ili, Eceabat İlçesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı; Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1980 tarih ve 12331 sayılı kararıyla doğal-
arkeolojik-tarihi –askeri- harp tarihi kentsel olmak üzere koruma altına alınan,  Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1992 tarih ve 2412 sayılı kararıyla sınırları bütüncül 
olarak belirlenen ve bu güne kadar çeşitli tarihlerde alınan Kurul/Komisyon kararları ile yapılan 
sit alanı tespitleri, tescilleri ve sit alanı revizyonlarının, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Planları ve Alan Yönetim Planı çalışmalarında daha sağlıklı yürütülebilmesi ve sayısal ortamda 
bir bütün olarak gösterilmesi amacıyla, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Uzmanlarınca 
önerilen sayısal haritaların, tespit ve tescil yönetmeliği kapsamında hazırlanarak Komisyonumuza 
iletilmesine yönelik 02.06.2016 tarih ve 305 sayılı kararımız doğrultusunda; kentsel sit alanlarının 
mevcut halleriyle, arkeolojik ve tarihi sit alanlarının en son düzenlenen şekliyle sayısallaştırıldığı, 
Tarihi Alan Başkanlığı uzmanlarınca hazırlanan rapor eki Sit alanı sınırlarını gösterir 1/25000 
ölçekli harita ve eki koordinat listesinin uygun bulunduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9270 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve

Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

2016/9358 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2016/7)

KURUL KARARLARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/10/2016 Tarihli ve 7046

Sayılı Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/10/2016 Tarihli ve 7047

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


