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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Abdullah Gül Üniversitesinden:
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve
sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine 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) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (EADB): Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanlıklarını,
d) Enstitü Kurulu (EK): Abdullah Gül Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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e) Enstitü: Abdullah Gül Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Abdullah Gül Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ğ) GMAT: General Management Admission Test Sınavını,
h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kuralara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
k) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasını,
n) TİK: Tez izleme komitesini,
o) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,
ö) ÜYK: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p) YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Programlara başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek Lisans programlarına, bir lisans diplomasına sahip olan, ALES
veya GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB’ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Yüksek lisans programlarına
kabul edilmek için başvurulan programın puan türünde 55 puandan aşağı olmamak şartıyla,
Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav
taban puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının toplam puan içinden %50’den az olmamak
şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans
öğrenci kabulünde başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubuna ve ALES
puanına ek olarak ağırlıkları Senato tarafından belirlenen lisans not ortalaması, yazılı ve/veya
sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye
alınır.
(2) Doktora programlarına lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya
GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB’ce uygun görülen ve adaylara
duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Doktora programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilmesi için programın puan türünde 55 puandan
aşağı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav taban puanına sahip olmak gerekir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilmesi için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az
3,00 veya muadili bir puan olması ve başvurulan programın puan türünde 80 puandan aşağı
olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip olmaları gerekir.
Doktora başvurularında, ALES puanının %50’den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde, başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubuna ve ALES puanına ek olarak ağırlıkları Senato tarafından belirlenen, lisans not ortalaması, yüksek lisans not ortalaması (bütünleşik doktora başvurularında istenmez), yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınır.
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(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına 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 yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu puanın
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
(4) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların İngilizce bilgi düzeyleri,
üçüncü fıkrada belirtilen yabancı dil sınavı yerine Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarına göre de ölçülebilir ve bu sınavdaki başarı notunun alt sınırı Senato tarafından belirlenir.
(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(6) Lisansüstü programlara aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite
tarafından duyurulur. Başvurular, doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya internet
üzerinden yapılabilir.
(7) EYK, başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili her bir enstitü anabilim
dalında, en az üç asil ve üç yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar. Jüriler, adayların daha önceki eğitimlerini, akademik başarılarını, başvuru ilanında belirtilen şartları, İngilizce dil becerilerini ve mülakat sonuçlarını değerlendirerek kabul önerilerini EADB’ye iletir.
(8) Bir anabilim dalındaki programı tamamlamadan kendi isteği ile ayrılmış öğrencilerin, bu anabilim dalındaki lisansüstü programlara en geç 4 yarıyıl içerisinde tekrardan kabulü
durumunda, daha önce programda geçirilmiş sürelerin ve başarıyla bitirilmiş derslerin ne kadarının, yeni kabul edildikleri programda sayılacağına, EADB’nin önerisi ve EYK’nın onayı
ile karar verilir.
(9) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları 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 Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(10) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da 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.
(11) 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 yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
(12) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve
YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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İngilizce hazırlık programı ve muafiyet
MADDE 6 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir
dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programına kabul edilecek adaylardan, diğer tüm şartları yerine getirdiği halde, yalnızca İngilizce becerileri
ile ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları yüksek lisans programına koşullu olarak kabul edilebilir ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bir yıl süre verilir. Adaylar bir yıllık
süre içerisinde, dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan sonra, EYK onayı ile
yüksek lisans programına kayıt yaptırabilirler.
(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan, bilimsel hazırlık programı da dahil, lisansüstü
programlar kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.
(3) Üniversitenin bir lisans programından mezun olduktan sonra en çok dört yarıyıl
içinde Üniversitenin bir yüksek lisans programına başvuranlar İngilizce sınavından muaf tutulur.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 7 – (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 başka bir üniversiteden
almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil 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 dahil edilmez.
Özel öğrenciler ve değişim öğrencileri
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile
lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve
bu konudaki mevzuat hükümleri Senato tarafından kabul edilen esaslarla uygulanır.
(2) Ders aldığı dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü
programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB’nin önerisi ve
EYK’nın onayı ile kabul edildikleri program için geçerli sayılabilir. Özel öğrenci olarak alınan
ve başarılı olunan derslerden en fazla 3 adet kredili ders, lisansüstü program mezuniyeti için
gerekli olan kredili ders yüküne sayılır.
(3) Değişim öğrencileri, Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde
Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yurt dışı yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, muafiyet, kredi ve kabul
işlemleri, özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul
edilme koşulları Senato tarafından kabul edilen esaslarla belirlenir.
(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri
ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Kayıt yenileme, derslerin durumu, kredi aktarma ve farklı üniversiteden ders
alma
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden
ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde EYK’nın belirlediği esaslara
göre yürütülür.
Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama
MADDE 13 – (1) Danışman belirleme, ikinci tez danışmanı atama ve danışman değişiklikleri ile ilgili hususlar, EADB’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.
Tez ve proje yazım dili
MADDE 14 – (1) Tez ve proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce
hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Üniversite tez yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler İngilizce yazılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından kabul
edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç yarıyıldan oluşabilir.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.
(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde düzenlenmesi, ilgili
EADB görüşü alınarak öğrenci işleri tarafından yapılır ve ilan edilir.
(4) Öğrenciler, derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
(5) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek öğretim programları, mezuniyet için gerekli
şartlar, EADB tarafından hazırlanan programlar, EK’nın olumlu görüşü ve Senatonun onayı
ile kesinleşir.
(6) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar, EYK tarafından belirlenir.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 16 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları dersler için
öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda yer alan notlardan birisi verilir:
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a) Not
Katsayı
A
4,00
A3,67
B+
3,33
B
3,00
B2,67
C+
2,33
C
2,00
C1,67
D+
1,33
D
1,00
F
0,00
NA
0,00
b) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:
1) S: Yeterli.
2) U: Yetersiz.
3) P: Devam ediyor.
c) Bilgilendirme harfleri şunlardır:
1) EX: Muaf.
2) NI: Program dışı dersler.
3) RM: Tamamlayıcı bilimsel hazırlık dersi.
4) R1, R2, … Rn: Ders tekrarı sayısı.
5) W: Dersten çekildi.
6) Q: Yeterliğe hazırlanıyor.
7) T: Yeterlik sınavını başarmış tez aşamasında.
(2) Öğrenciler, yüksek lisans için C+ ve doktora için B- notunun altında aldıkları dersleri
tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders zorunlu ders ise öğrenci aynı dersi tekrarlamak
zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği başka bir dersi de alabilir. Başarısız olunan ders notu not belgesinde
gösterilir.
(3) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir
olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında F notu gibi işlem görür.
(4) S notu; GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin tamamlandığını göstermek üzere, dersin öğretim üyesi tarafından ve tez jürisinin onayladığı teze, tez danışmanı tarafından
verilir.
(5) U notu; GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin başarısızlığını göstermek üzere
dersin öğretim üyesi tarafından ve tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere, tez
danışmanı tarafından verilir.
(6) EX bilgilendirmesi; diğer üniversitelerden alınan ve programa EYK onayıyla saydırılan ve EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir.
(7) NI bilgilendirmesi; öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan
ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Ortalamaya dahil edilmeyen bu
dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
(8) RM bilgilendirmesi; yüksek lisans öğrencilerine ön koşul olarak aldığı derslere verilir.
(9) R bilgilendirmesi; öğrencinin tekrar etmekte olduğu zorunlu dersi ya da öğrencinin
başarısız olduğu seçmeli ders yerine aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek için
verilir. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2, … Rn ile belirtilir.
(10) W bilgilendirmesi; tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen
dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders
için verilir.
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(11) Q bilgilendirmesi; derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak
kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere
verilir.
(12) Notunda hata olduğunu düşünen öğrenci, notların ilanından sonra en geç yedi gün
içerisinde ilgili EADB’ye dilekçe ile başvurur. Notlarda herhangi bir hata tespiti halinde ilgili
öğretim elemanı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne, itiraz başvurusundan
itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar, EYK tarafından verilir.
Sınavlara katılmama
MADDE 17 – (1) EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir
sınava giremeyen öğrenciye, sınav tarihinden sonra 7 gün içerisinde dilekçe ile EADB’ye başvurması halinde, EYK kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması hesabı
MADDE 18 – (1) GANO, not ortalamasına dahil her bir dersin karşılığı olan katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS
kredisi toplamına bölünmesiyle elde edilir.
(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise
yukarı yuvarlama yapılır.
Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması,
c) Öğrencinin lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu azami sürelerde bitirmemiş olması.
(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 21– (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını 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 ortalamaya katılmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120
AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için ilgili
EADB tarafından belirlenen akademik şartları sağlaması ve GANO’sunun 4 üzerinden en az
3,00 olması gerekir. Öğrenci, tez danışman atanmasını izleyen dönemin başından itibaren her
yarıyıl uzmanlık alan ve tez dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
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(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,
tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
Süre
MADDE 22 – (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. Üç yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini, seminer dersini,
uzmanlık alan ve tez derslerini başarıyla tamamlayan ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet
için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci yüksek lisans programını tamamlayabilir.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin
danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve EADB’nin onayı alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.
(4) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden altı aydan önce tezini teslim edemez.
(5) Tez süresince uzmanlık alan veya tez derslerinden birinden üst üste iki kere U notu
alan veya bu derslerden birisine üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenciler, EADB’nin
önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu ve/veya danışman seçmek zorundadır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde İngilizce olarak yazar
ve tezini jüri önünde İngilizce olarak sözlü savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EADB’nin önerisi ve EYK 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, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
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(5) Öğrenci, tezini en geç tez sınavından 1 ay öncesinde jüri üyelerine teslim etmek zorundadır. 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 yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak
zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları sınava giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK 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 ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel esaslar
MADDE 26 – (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, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi ortalamaya katılmayıp başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından
yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.
Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine kayıt olduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren danışmanının onayladığı proje konusunu bir ay içinde
enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje savunma sınavı
MADDE 30 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, proje çalışmasında elde edilen sonuçları bir rapor halinde, enstitü proje yazım kılavuzuna uygun bir biçimde İngilizce olarak hazırlar ve proje savunma sınavına alınır.
(2) Öğrenci, proje raporunun üç kopyasını ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde
İngilizce olarak savunmakla yükümlüdür.
(3) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EADB’nin teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı
olmak üzere en az üç kişilik jüri önünde yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar, üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.
Diploma
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesi savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, projenin elektronik
ortamda kaydedilmiş bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları
tamamlayarak enstitüye teslim eder. Öğrenciye EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması
verilir. Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için GANO’su 4 üzerinden
3,00 olması gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EADB’deki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları anabilim dalının tezli
yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Genel esaslar
MADDE 32 – (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. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlıyor olması gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
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kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması ortalamaya katılmayıp başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Doktora yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için ilgili EADB
tarafından belirlenen akademik şartları sağlaması ve GANO’sunun 4 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrenci, tez danışman atanmasını izleyen dönemin başından itibaren her yarıyıl
uzmanlık alan ve tez dersi için kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 33 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli 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.
(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 en az 4
üzerinden 3,00 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 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 olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) EADB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, tez konusu ve tez başlığı önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez
danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği esaslar çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(3) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve EADB’nin onayı alınarak, EYK yeni bir tez danışmanı atayabilir.
(4) Tez süresince uzmanlık alan veya tez derslerinden birinden üst üste iki kere U notu
alan veya bu derslerden birisine üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenciler, EADB’nin
önerisi ve EYK kararı ile yeni bir tez konusu ve/veya danışman seçmek zorundadır.
Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
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(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından kabul edilen mevzuat esaslarına göre belirlenir. 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, EADB tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanında uzmanlardan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav temel
bilgiler ve uzmanlık alan olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Öğrencinin yazılı sınavda
başarılı olması için her bir bölümden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav asgari başarı notu 100 üzerinden 70 puandır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(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 sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EADB 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, EADB’nin önerisi ve
EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi sınavları
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EADB tarafından 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 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 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 belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(6) Tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK, sunulan TİK raporunu inceler ve uygun görmesi halinde, tez konusu değişikliğine karar verir. EYK’nın karar tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde İngilizce olarak yazar ve tezini jüri
önünde İngilizce sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Öğrenci, tezini en geç tez sınavından 1 ay öncesinde jüri üyelerine teslim etmek zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, 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
değerlendirilir. Bu karar, EADB tarafından 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 öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak
zorundadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 39 – (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 EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK 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 EADB programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri 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 60 AKTS’den az olmamak 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 EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer üniversitelerde
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.
Süre
MADDE 41– (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 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) 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 öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite 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 yarıyıl 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 tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, 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 birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından kabul edilen mevzuat esaslarına göre belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 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 yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden de olabilir.
(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) 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 ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri EADB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri,
en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 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, EADB tarafından 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 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 edilmeyen 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 tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.
(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
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK 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) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 45 – (1) EADB’deki 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 muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.
(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EADB’nin önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.
(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen 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.
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 diğer esaslar Senato tarafından kabul edilen esaslarla belirlenir.
(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin Üniversitede lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Üniversitenin yüksek lisans programında bu dersi almış olan öğrencilerin doktora programında bu dersi tekrar almasına
gerek yoktur.
(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB veya program koordinatörü/başkanı tarafından
yapılır.
(7) Üniversite tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt 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 sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar YÖK
tarafından belirlenir.
Diğer hükümler
MADDE 46 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,
hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
Senato tarafından belirlenir.
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(3) Üniversite; öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(4) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden itibaren başlar.
(2) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce aynı anda
birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin beşinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(5) Yabancı dil hazırlık programına devam ederek başarılı olan isteğe bağlı ve zorunlu
hazırlık sınıfı öğrencilerine başarı belgesi verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/3/2016

29663

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/6/2017

30108
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün önlisans, lisans ve lisansüstü
öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrultuda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, faaliyet alanları ile ilgili eğitim materyallerinin
(kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamak, Üniversitenin resmi veya özel sektör kurum
veya kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Merkez; 5 inci maddedeki amacı doğrultusunda Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda
eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti verir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim
programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler. Bu kapsamda Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamaktır.
Bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını yapar.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/9/2008

27005

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ARIMER): Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Kırıkkale ili ve yakın bölgelerdeki arı ırkının gen
merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması, Kırıkkale ili ve çevresindeki arı ırkı ve soyunun korunması,
çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak çalışmaların yaygınlaştırılması, arı yetiştiricilerinin sorunlarına
akademik düzeyde çözüm aranması, ürün miktarı, kalitesi ve çeşitliliği ile ilgili gelişmelerin
kaydedilmesine katkı sağlanması, bilimsel içerikli kongre, sempozyum gibi etkinlikler yaparak
elde edilen verilerin paylaşılması, arıcılık eğitim ve kurslarının verilmesidir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Arıcılık konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar, nedenler ve çözüm
yolları üzerinde araştırmalar yapmak.
b) Arıcılık ile ilgili laboratuvarlar kurmak, arı ırk özellikleri, bal karakterizasyonu belirlemeye yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, gerektiğinde çalışma grupları
oluşturmak.
c) Merkezin amaçlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
ç) Konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve
toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.
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d) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim
faaliyetlerinde bulunmak.
e) Kırıkkale ve çevre illerdeki arı ırklarının tespiti, ıslahı ve uygun ekotiplerin geliştirilmesi için projeler üretmek, bölgenin bal ve arı ürünleri üretim kapasitesinin artışı için gerekli
çalışmaları yürütmek, bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli
ana arı üreterek yabancı ırk ve ekotipler yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik
etmek.
f) Arıcılık faaliyetlerinde bal, polen, arı sütü, arı zehri, propolis gibi ürün çeşitliliğinin
artırılmasına katkı sunmak.
g) Kırıkkale ili ve yakın illerdeki arı ırklarının bilimsel yöntemlerle ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve pilot bölgelerde uygulamalar yapmak.
ğ) Arıcılık üretim standardizasyonu kapsamında çalışmalar yürütmek, tanıtım maksatlı
liflet, broşür, internet sayfası ve benzeri hazırlamak.
h) Arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri, yeni ilaç, ekipman
ve teknoloji geliştirmek ve mülkiyetini almak, kalıntı analizlerini yaparak halk sağlığını tehdit
eden kimyasalların kullanımını engellemeye çalışmak, organik arıcılık konularında sertifikasyon çalışmaları yapmak.
ı) Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması süreçlerinde ilgili çalışmaları yapmak.
i) Öncelikle İç Anadolu Bölgesinin ekolojik koşulları göz önüne alınarak kovan imalatı
başta olmak üzere arıcılık malzemeleri üretimi konusunda araştırma-geliştirme ve deneme üretimi konularında faaliyette bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür yardımcısı, Müdür yardımcısı da bulunmazsa
Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.
(3) Müdürün kesintisiz altı ay görev başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini
hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları
Rektörün onayına sunmak.
b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin etmek.
ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve
denetimini sağlamak.
d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektör ve Yönetim
Kuruluna sunmak.
e) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın
alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
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g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında
koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi kuruluş amacı doğrultusunda yönetmek.
ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektör onayına sunmak.
ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve
işbirliğini sağlamak.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi, üç yıl
süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi sona eren Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden
Müdür tarafından görevinden alınabilir.
(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
(3) Müdür yardımcıları, Merkezin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olur ve Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görevlerini yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Müdürün Merkezin
faaliyet alanı ile ilgili Üniversite birimlerinden Rektörün onayına teklif edeceği dört öğretim
üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi
sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder ve başkanın
daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür gerekli
gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını düzenlemek ve yürütmek.
b) Merkezin bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.
c) Merkezin her türlü personel ihtiyacını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacı Müdürün
önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/6/2017 tarihli ve 30108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en
az 50 puan alamayan öğrencilere (FF) harf notu verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/6/2017
30108
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2017
30146
228/9/2017
30194
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Hatay 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2017/351
Karar No : 2018/160
Basit Yaralama suçundan sanık olup Suriye uyruklu, Ahmet ve Fatma oğlu, 1978 Suriye
D.lu, SANIK: MUHAMMED TAHĠR'in Türkiye'de belli bir adresinin olmadığı ve yurt dıĢına
çıkıĢ yapıp yapmadığı ve yurt dıĢı adresi tespit edilemediğinden,
Sanık MUHAMMED TAHĠR hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda;
Mahkememizin 2017/351 esas 2018/160 karar sayılı 08/02/2018 tarihli kararı ile Basit
Yaralama suçundan açılan kamu davasının Ģikayetten vazgeçme nedeniyle düĢürülmesine karar
verilmiĢ olup,
ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içinde verilecek bir dilekçe veya
zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle tutulacak tutanak ile Adana Bölge Adliye
Mahkemesi Ceza Dairesinde istinaf yoluna gidilmediği taktirde kararın KESĠNLEġMĠġ
sayılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
2375

—— • ——

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/637
Karar No : 2016/385
Marka Hakkına Tecavüz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
28/06/2016 tarihli ilamı ile Marka Hakkına Tecavüz suçundan 61A (c) maddesi gereğince 120 TL
ADLĠ PARA, 1 YIL 3 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Marek ve Bozena oğlu, 04/12/1986
doğumlu, CHORZOW POLONYA doğumlu ve uyruklu DAWID KRZYSZTOF MOZGALA tüm
aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
2420

—— • ——

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2017/388
Karar No : 2018/23
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
16/01/2018 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 3 yıl hapis ve 2.000 TL adli para cezası ile
cezalandırılan Hüseyin ve Zarif oğlu, 02/05/1954 doğumlu, Elazığ, Karakoçan, Koçyiğitler
Mah./köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN ÜNLÜ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli
karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
2452
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Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2017/510

Karar No : 2017/826
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,
Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı
29/12/2017 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay erteli hapis cezası verilen
Abdulhalim ve Fatma oğlu, 19/08/1986 doğumlu, Konya, Akören, Avdan Mah./köy nüfusuna
kayıtlı ĠHSAN YILDIRIM tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.

2453

—— • ——
Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2017/239

Karar No

: 2017/729

Davacı

: K.H.

MüĢteki

: Filiz ÖKSÜN, Zeynep Nur DÜNDAR, AyĢe BOZ, Suzan ÖKSÜN

Sanık

: Ġbrahim GÖKHAN; Ali ve Satı oğlu 16.08.1977 Konya Doğumlu
Konya Ahırlı-Akkise Nüf. kayıtlı halen Yenimahalle Mah. Mart Sk.
No: 3/A adresinde oturur.

Suç

: Silahlı Tehdit

Suç tarihi

: 26.08.2005

Suç yeri

: Konya

Karar Tarihi : 26.10.2017
Sanığın sübut bulan eylemine uyan MüĢteki Suzan ÖKSÜN'ü bıçak ile tehdit suçundan
5237 Sayılı TCK 106/2-a 29, 62, 53 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis ve müĢteki Zeynep Nur
DÜNDAR'ı bıçak ile tehdit suçundan 5237 Sayılı TCK’nun 106/2-a 29, 62, 53 maddeleri
uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dair gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen
bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar
verilmiĢ olmakla 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince Resmi Gazetenin ilk
çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmıĢ
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna baĢvurabileceğine, aksi
halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.

2419
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının
19. Maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2018/215532
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Tandoğan
YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi 1. Kat
BeĢevler/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 215 90 01/3139 - 215 04 78
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: www.ankara.edu.tr
2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Akım Stometri Sistemi
b) Malın teslim edilme/
iĢin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Kök Hücre Entitüsü
c) ĠĢin süresi
: 120 (Yüzyirmi) Takvim günü
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Tarihi ve saati
: 22/05/2018 saat 14:00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.4. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki
(f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554
sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiĢtir.
4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler
4.3.2.1. Bu maddeye yer verilmemiĢtir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri
materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)
4.3.3.2. BaĢka dilde dilde sunulan dokümanlar onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte
verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
4.3.3.3. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı
altında teknik Ģartnameye cevaplar verilecektir.
4.3.3.4. Marka ve model beyanı verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 22/05/2018 saat 14:00’a kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
4018/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.
Geçici
Mahalle
K.Ocağı
(100.Yıl)
K.Ocağı
(100.Yıl)

Alan

Muhammen

Teminat

Ada

Parsel

(m²)

Bedel (TL)

(TL)

7811

12

3.000,00

5.250.000,00

157.500,00

7811

13

3.000,00

5.250.000,00

157.500,00

Ġhale Tarih/
Ġmarı

Saat

TĠCK E=1.60

23.05.2018

Y en çok=Serbest

16.00

TĠCK E=1.60

23.05.2018

Y en çok=Serbest

16.10

2 - Ġhale Çukurova Ġlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3 - Söz konusu arsanın ihalesine iliĢkin Ģartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak
ve Ġstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.
4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.
5 - Ġsteklilerden istenen belgeler;
a) Teklif mektubu
b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
c) Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti
d) Gerçek kiĢiler için adli sicil belgesi
e) Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgah Belgesi)
f) Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin
adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiĢ noter
tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ
olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
ve imza sirküleri
ğ) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları
taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.
h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 - Ġhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından
onaylanacak ya da iptal edilecektir.
8 - Ġhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi
alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peĢin olarak yatıracaktır.
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9 - SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi
ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10 - SatıĢı yapılan arsanın Tapu tescil iĢlemleri ihalenin kesinleĢmesine müteakip ihale
bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya hesap numarasına yatırıldıktan sonra
gerçekleĢecektir.
11 - Belediyemizce satıĢı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu
satıĢlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.
12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peĢin ödenmediği takdirde
ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.
13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14 - ġartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri
uygulanır. Ġhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir.
15 - TaĢınmazların ihalesine teklif vereceklerin; Ģartnamede belirtilen maddelere uygun
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 23.05.2018 günü saat 15.30’e kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar
Müdürlüğüne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur.
16 - Ġdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.
ĠletiĢim: Çukurova Belediyesi Emlak Ġstimlak Müdürlüğü
0 (322) 239 64 64 - Dahili (1124 -1126)

3995/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 06/01/2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/04/2018 tarih ve 602 sayılı kararı ile onanan "'Etimesgut
Ġlçesi, AĢağıyurtçu Mahallesi, YerleĢim ve GeliĢme Alanı Uygulama Ġmar Planına ait 3.1 nolu
plan notunun revize edilmesine iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği"
07/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

4012/1-1

—————
Belediye Meclisimizin 06/03/2018 tarih ve 138 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 13/04/2018 tarih ve 688 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut
Ġlçesi, imarın 18515 ada 4 sayılı parsel ile imarın 17632 ada 1 sayılı parseli ve 17633 ada 1 sayılı
parsellerin arasında kalan park alanına iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖
07/05/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAġTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZĠ MÜDÜRLÜGÜNE SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALINACAKTIR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B SözleĢmeli Personel Alımı
Üniversitemiz Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden
KarĢılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SözleĢmeli Personel
ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 dönemi KPSS puan
sırası esas alınmak suretiyle aĢağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 59 adet sözleĢmeli personel
alınacaktır.
Ġstenilen belgeler ve geniĢ açıklama GaziosmanpaĢa Üniversitesi www.gop.edu.tr
adresinden temin edilecektir.
ALINACAK SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN
Öğrenim

Unvan
Kodu

Unvanı

Adedi

BaĢvuru KoĢulları

Durumu

Fakülte veya Yüksekokulların hemĢirelik veya
H-1

HemĢire

30

Lisans

sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu
olmak.

H-2

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

HemĢire
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri

Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri

TOPLAM

15

Ortaöğretim

6

Önlisans

Sağlık Meslek Liselerinin hemĢirelik veya
sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü/
programı mezunu olmak
Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve

2

Önlisans

Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi
bölümü/programı mezunu olmak.
Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar

2

Önlisans

veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/
programı mezunu olmak

3

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri bölümü/programı mezun olmak
Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve

1

Lisans

Diyetetik bölümü/programı lisans programından
mezun olmak.

59
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin

yürürlükteki ilgili maddeleri ile

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ,
4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), kadroya baĢvuracak adayların Rektörlük
Personel Dairesi BaĢkanlığı’na baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel
Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve
Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak
dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar;
ÖzgeçmiĢlerini, (birisi baĢlıca araĢtırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya
yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten
yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalıĢmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın
dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Kadroya baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları
gerekmektedir.
Kadroya baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup,
posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmıĢ olması gerekir.
BÖL. ANABĠLĠM/ANASANAT DALI

AÇIKLAMALAR

PROF.

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Rijitlik tabanlı ağ konumlandırma ve
Kontrol ve Kumanda Sistemleri

1

rijitlik teorisi üzerine çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

TOPLAM

1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırıkkale Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1
17
18
18
19
22

NOT: 06/05/2018 tarihli ve 30413 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

23
25
29
37

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

