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YÖNETMELİKLER

Altınbaş Üniversitesinden:
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uy-
gun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme,
trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-
lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Altınbaş Üniversitesi

Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü Altınbaş Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Altınbaş Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: Altınbaş Üniversitesinin kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluş-

turmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: Altınbaş Üniversitesinin münhasıran eğitim öğretim faaliyetleriyle

ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama ve benzeri
işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
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o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili
maddelerinde gösterilen işlemleri,

ö) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, re-

kabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerinin
belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, Üniversitede ihaleyi talep eden birim tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özel-
liğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ti-
caret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz
alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini
bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şir-
ketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazır-
lanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanak-
larının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu
bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel
tespiti sırasında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca
tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanla-
rında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açık-
lanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görev-
lendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; muayene
ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.
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Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerde ve Üniversitenin resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde
ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğ-
rudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversitece tespit ve
ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale
adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
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ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak
istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.

Şartnameler
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler
MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversite ihale komisyonunun onayına sun-
maları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları,

Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda Üniversitece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelli-
ğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulana-
madığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
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yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek 538.174 TL’ye (beşyüzotuzsekizbinyüzyetmişdört Türk Lirası)
karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE ora-
nına göre güncellenecek 269.087 TL’ye (ikiyüzaltmışdokuzbinseksenyedi Türk Lirası) karşılık
gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alım-
ları.
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(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme
kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturu-
labilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
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(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla %6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin doku-
zuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
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en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi
işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı
ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-
teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-
rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin
adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-
derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-
cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
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(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.
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(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.
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(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında
uygulanacak yaptırımlara ilişkin, Mütevelli Heyeti tarafından karar alınır ve ilgili karar Üni-
versite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün

ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine
sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde,
sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında
aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön
yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.
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(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihten önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan,

e) Üniversitenin sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,
f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet
alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı
esas alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule
göre gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 25/5/2011 tarihli ve 27944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Kemerburgaz Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti

yürütür. 
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKE YÖRESİ VE YÖRÜK

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke

Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, or-
ganlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi

ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Teke Yöresi ve yörük kültürü maddi ve maddi olmayan kültür unsurlarını derlemek

ve araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak.
b) Teke Yöresi ve yörük kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belge-

lenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak.
c) Göçebe yaşam tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu

kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.
ç) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde

hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek.
d) Yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere

kongre, sempozyum, konferans, panel gibi toplantılar düzenleyerek; belgesel, CD, kitap, dergi
ve benzeri yayınlar yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarının ve araştırmacıların
bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek.

e) Teke Yöresi ve yörük kültürü müzik ve halk oyunlarıyla ilgili olarak konser verecek
veya gösteri yapacaklara yardımcı olmak ve onları desteklemek.

f) Halk kültürü ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü,
merkez, kişi ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak; Türk halk kültürüyle ilgili hazırlanacak
yazılı ve görüntülü medya programlarına Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili bilimsel destek
sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışında Türk halk ve yörük kültürü için önem arz eden merkezlere
kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

ğ) Teke Yöresi ve yörük kültürünün özelliklerine sahip çıkılması ve bu özelliklerin ge-
liştirilmesi için var olan potansiyel gücün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve
çözümler üretmek.
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h) Teke Yöresi ve yörük kültürünün bir envanterini çıkartmak; kitap, gazete, dergi, bro-
şür, afiş, fotoğraf, giysi, her türlü etnografik malzeme, maddi ve maddi olmayan kültür varlık-
larının, ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı Teke Yöresi halk kültürü kütüphanesi ve dokü-
mantasyon merkezini kurmak.

Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.
b) Çalışma alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer, sempozyum,

kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
c) Var olan yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Teke Yöresi ve yörük kültürü ile il-

gili programlar düzenlemesine katkıda bulunmak, bilimsel danışmanlık yapmak.
ç) Yörük kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak, yapılan projelere ortak

olmak.
d) Teke Yöresinin folklorik ve edebi alanlarında çalışmalar yapmak.
e) Burdur ve çevresinde yaşayan göçebe yörüklerin tarihi, sosyolojik ve folklorik ve

benzeri alanlarda araştırmalar yapmak.
f) Dünyada Teke Yöresi ve yörük kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştırmasını

yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek.
g) Yerleşik hayata geçmiş yörüklerde değişen ve değişmeyen hallerin tespitini yapmak.
ğ) Benzer çalışma alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ha-

linde akademik çalışma ve/veya projeler hazırlamak ve yürütmek.
h) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin genel çalışma alanı olan Teke Yöresi ve yörük kül-

türü veya Türk halk bilimiyle ilgili çalışmalar yapan ve en az doktor unvanına sahip Üniversite
mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev sü-
resi dolan Müdür, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araştırma yapan
öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve
Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim

Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü

aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, sem-

pozyum ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendi-
rilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma

alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün
teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi
üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan
veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlen-
dirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre
vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.
c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları tespit etmek.
ç) Üniversite öğretim elemanlarının Teke Yöresi ve yörük kültürüyle ilgili araştırma,

inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulun-
mak, onlara yardımcı olmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, diğer özel ve kamu kuru-
luşları, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projelerde
karşılıklı olarak yardımlaşmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek.
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen çalışma alanlarında bilgi,

tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun
kararıyla Rektöre önerilen ve Rektör tarafından seçilen on üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, bu göreve üç yıl süre ile seçilirler. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir
defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 22/10/2008 tarihli ve 27032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Li-

sansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim ve sınavlarına iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AHCI: Arts and Humanities Citation Index dizinini,
b) Akademik danışman: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü anabilim dallarına kayıtlı öğren-

cilere ders ve tez/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini, anasanat dallarına kayıtlı öğrencilere ders ve
tez/eser/dönem projesi çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından atanan öğretim üyelerini veya doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlilerini,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
ç) Alan İndeksi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme

ve Atanma Yönergesinde listelenen indeksleri,
d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Anabilim/Anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde programı bulunan ve prog-

ramın yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
f) DOI: Digital Object Identifier, dijital ortamdaki dokümanların ve benzeri içeriklerinin

belirlenmesini sağlayan sistemi,
g) Enstitü: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitünün bünyesinde yer alan anabilim ve anasanat dalı başkanla-

rından oluşan kurulu,
h) Enstitü Sekreteri: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterini,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Kurulunu,
i) ESCI: Emerging Sources Citation Index dizinini,
j) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
k) GNO: Genel not ortalamasını,
l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,
m) Müdür: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
n) Müdür Yardımcısı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür

Yardımcısını,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün tezli ve tez-

siz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programını,
p) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
r) SCI: Science Citation Index dizinini,
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s) SCI-Expanded: Science Citation Index Expanded dizinini,
ş) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
t) TAÇ 7: Yüksek lisans tez araştırma çalışması dersini,
u) TAÇ 8: Doktora/sanatta yeterlik tez araştırma çalışması dersini,
ü) Tez/eser: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
v) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
y) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
aa) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın; li-

sans diplomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması gerekir. Tezli yüksek
lisans programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan veya
GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Tezsiz
yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz. Yabancı dil koşulu için;
ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavları veya YÖKDİL sınavı ya da ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının sonuçları değerlendirmeye
alınır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ilgili programın puan türünde YÖK tarafından
ilan edilen ALES, GNO ve yabancı dil taban puanlarından az olmamak şartıyla koşulları de-
ğiştirebilir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın; lisans veya tezli yüksek lisans dip-
lomasına, lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların en az 3,00/4,00 (75/100) GNO’suna
sahip olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen
eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen
eşdeğer puanı alması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesiyle başvuranların ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya YÖKDİL sı-
navından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer puanı olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir.

c) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların Enstitüdeki anabilim/anasanat dallarına kabulünde ALES
puanı aranmaz. Ancak bu kapsamdaki başvurular için Senatonun kararıyla ALES puanı iste-
nebilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) Stajını tamamlayamayan lisans öğrencileri ve tez savunmasında başarılı olup me-
zuniyet işlemlerini tamamlayamayan yüksek lisans öğrencileri koşullu ön kabul kapsamında
başvuruda bulunabilir.
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(6) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğ-
renim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden
100 üzerinden en az 60 puan veya YÖKDİL’den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış
olması gerekir.

(7) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından oluş-
turulan en az üç asil ve iki yedek üyeli değerlendirme komisyonu tarafından bu Yönetmelikte
her bir program için ayrı ayrı belirlenen koşullar çerçevesinde yapılır.

(8) Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı anabilim/anasanat dalı önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilen usullere ve şartlara uygun olarak yapılır.

Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5 – (1) Lisans denklikleri olan yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin
tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü prog-
ramlara başvurusu 4 üncü maddeye göre yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan Enstitü programlarına kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu
adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TÖMER ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye kar-
şılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış
olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir lisans/yüksek lisans programından mezun olmuş
yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul
ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Her akademik yarıyılda öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara,

başvuru için gerekli belgelere, başvuru takvimine ve diğer konulara Enstitü Yönetim Kurulunun
önerisiyle Senato tarafından karar verilir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlan-
dırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle
Senato tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, Enstitü Müdür-
lüğü tarafından ilan edilir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, Enstitünün başvuru ve ka-
bul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara
kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı
ve Enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilan edilen kontenjandan ba-
ğımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda

belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu
yüksek lisans programından farklı alanda almış olan yüksek lisans adayı.

b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başka yükseköğretim kurumundan veya başvurduğu
doktora programından farklı alanda almış olan doktora adayı.
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(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde Enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla en az dört, en çok sekiz ders-
lik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık prog-
ramı dersleri, lisansüstü programı tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine
sayılmaz ve başarı notları GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden,
her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.

(4) Yüksek lisans programı öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayıla-
bilmesi için, bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu; lisansüstü
düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora
programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması
gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için de
bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz okulu öğretimi bu süreye dâhil
edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli
nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlaya-
mayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen adaylar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Öğrencinin özel öğrenci olarak kabul edilebilmesi için; Senato tarafından belirlenen
son sınıf öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemesi veya lisans mezuniyet
belgesine sahip olması gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her
yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans progra-
mından ders, seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini alamaz.

(4) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci,
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptıra-
bilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu
gösteren not durum belgesi düzenlenir.

(6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci sta-
tüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep,
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla
karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet ko-
şulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay
geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda en
az bir yarıyılını tamamlamış ancak programının azami öğrenim süresinin yarısını henüz
tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı
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yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve Enstitünün asgari baş-
vuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptinde
başarısız harf notu CD, DC, DD, FF, DZ, YZ veya bunlara karşılık gelen notları olan öğrencinin
başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için öğrencinin GNO’sunun 4,00 üzerinden en
az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75; doktora düzeyinde ise GNO’sunun 4,00 üzerinden en az
3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması gerekir. Bunlara ek olarak, yatay geçiş başvurusunun
kabulü için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre,
geçtiği programın program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağla-
nır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumu tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getir-
mek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans
programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
dersler yerine sayılabilir.

Kredi ve not transferleri
MADDE 10 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan aday, Üniversiteye kesin kayıt yaptı-

rırken daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersi/dersleri
için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Talep öğrencinin bütün lisansüstü öğrenimini
kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından in-
celenerek karara bağlanır.

(2) Not ve kredi transferi yapılacak ders intibak yapılacak bir ders ise, intibakı yapıla-
cağı derse eşdeğer ve eşit ya da daha yüksek AKTS kredisine sahip olması ön koşuldur.

(3) Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi
MADDE 11 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim ku-

rumlarından ders almasına ve bu derslerle notlarının transferine, Enstitü Yönetim Kurulu karar
verir.

Notların dönüştürülmesi
MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin

harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı,

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğren-
cinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanıdır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dö-
nemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Akademik yıl
MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri on altı

haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir yarıyılda okutulacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları, Enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve Enstitü Kurulunun önerileriyle Senato tarafından be-
lirlenir.

(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu-

luğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bir dersten, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi, de-
vam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin
dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Üni-
versiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu
süreler içinde izinli sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerden birine bağlı

olarak öğrencinin, öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrenci; mazeretini belirten belgeleri
Enstitü Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyıldaki derslerin başlangıcından itibaren dört hafta içinde
teslim eder ve talep, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Talebi uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisinin öğrenimi süresince en fazla iki yarıyıl, doktora programı öğrenci-
sinin ise en fazla dört yarıyıl süreyle kaydı dondurulur. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci
öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulmuş olduğu süre boyunca sınavlara giremez.
Öğrencinin saklı tutulan öğrenim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresinden
sayılmaz.

Kayıt silme talebi
MADDE 17 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim

Kurulunun onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu

sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir.
Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına
da karar verebilir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygula-
malara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Herhangi bir yarıyıl sonunda, lisansüstü
programlardaki derslerde CC’nin altı ve/veya YZ harf notu; bilimsel hazırlık derslerinde ise
FF ve/veya YZ harf notu olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme koşulunu sağladığı
halde sınava girmeyen öğrencilere her ders için bütünleme sınav hakkı verilir. Dönem içinde
yapılan uygulamalara/çalışmalara göre dönem sonu sınav notu verilen dersler için bütünleme
sınavı yapılmaz. Bu kapsamdaki dersler laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyo dersleriyle
dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi, bitirme projeleri ve benzerleridir. Başarı notu; dö-
nem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bü-
tünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bü-
tünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de
dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır. Bütünleme sınav-
larına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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(2) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmesi gerekir.

(3) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav
notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/ve-
ya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içinde yapılan ara
sınav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle ka-
tılamayan öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır. Mazeret sı-
navına girmek isteyen öğrenciler, sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içinde maze-
retini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurmak zorundadır.
Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütün-
leme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onay-
ladıktan sonraki beş iş günü içinde sınav evrakını Enstitü öğrenci işleri birimine teslim eder.
Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(6) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanmasıyla sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hususlar Enstitü Kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 19 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi

değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya
ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Enstitü Kurulu kararı ve Sena-
tonun onayıyla belirlenir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin
türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci
bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere
duyurulur.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere dönem içi de-
ğerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Sadece dönem sonu
sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar şunlardır:
Harf Notu Katsayısı

AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
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(6) Bu harf notlarına ek olarak aşağıdaki harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir:
a) DZ (Devamsız) harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğ-

renci, dönem sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
b) EK (Eksik) harf notu; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden do-

layı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine
yeni bir not belirlenene kadar not durum belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini
bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini
tamamlayan öğrencinin EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla o dersin harf notu ara-
lıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması duru-
munda ise EK harf notu, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştü-
rülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.

c) KL (Kaldırıldı) harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
ç) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) harf notları; Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Sena-

tonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi
için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğren-
cinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notlarıyla devam
etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri
tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından
birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seç-
meli ders alabilir.

(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup
GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seç-
meli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alı-
nan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek li-
sans programları için en az 2,50; doktora programları için en az 3,00 olması gerekir. Yaz oku-
lundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate
alınarak hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuç-

larının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen beş iş günü içinde Enstitü Müdürlü-
ğüne bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan incelemeden
sonra karara bağlanır.

Tez danışmanlarında aranan nitelikler
MADDE 22 – (1) Danışman olarak atanacak öğretim üyesinin uzmanlık alanı tez ça-

lışmasına uygun olur.
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(2) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler öğrenci danışmanı olamazlar, jürilerde ve tez
izleme komitesinde yer alamazlar.

(3) Üniversitede yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(4) Danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha uzun sü-
reyle il/yurt dışında görevlendirilmesi durumunda veya bir yıldan uzun süreli ücretsiz izin, do-
ğum izni, rapor alması ve benzeri durumlarda öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(5) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında bir öğretim üyesinin/gö-
revlisinin atanabileceği danışmanlığın toplam sayısı YÖK kararlarına göre belirlenir.

(6) Bir öğretim üyesinin doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanlığı yapa-
bilmesi için son beş yılda SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI veya Alan İndeksleri kap-
samındaki dergilerde yayımlanmış en az bir makalesi (basılmış veya yayımlanmak üzere DOI
almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış) veya alanında tanınırlığı olan yayınev-
leri tarafından basılmış bilimsel veya mesleki kitabı/kitap bölümü veya kendi bilim alanında
alınmış en az bir patenti/faydalı modeli/tasarım tescilinin olması veya farklı sanat eserleri ve
tasarlanan ürün, hizmet ve deneysel tasarımlarıyla en az üç adet fuar, sergi, çalıştay, uygulama,
gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olması gerekir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapa-
bilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Bir
öğrenci için birden fazla danışman atanması durumunda, iki kez ikinci danışmanlık yapan öğ-
retim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Tez danışmanının sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Tez danışmanı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu-

dur:
a) Öğrencinin öğrenimini başarıyla sürdürebilmesi ve bu Yönetmelikte öngörülen sü-

rede tamamlayabilmesi için ders durumunu izler. Kurumu tanıtarak öğrenciyi yeni statüsüne
alıştırır ve yönlendirir.

b) Her yarıyıl başında öğrencisinin dönem süresince alması gereken zorunlu ve seçmeli
dersleri öğrenci ile birlikte belirleyerek, ders kayıt formlarını kontrol eder.

c) Öğrencileri, değişim programları, yurt dışı eğitim olanakları ve eğitim bursları ko-
nusunda yönlendirir.

ç) Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde
yol gösterici olur.

d) Öğrenci ile birlikte tez çalışmasını planlar, çalışma için gerekli altyapının hazırlan-
masını sağlar.

e) Öğrencinin tez önerisini zamanında Enstitüye vermesini, tez izleme komitesi top-
lantılarının düzenli olarak yapılmasını ve raporlarının hazırlanmasını sağlar. Öğrenciyi tez
(araştırma) defterini tutması için yönlendirir.

f) Düzenli olarak öğrenci ile görüşmeler yaparak çalışmanın sürecini ve elde edilen so-
nuçları değerlendirir. Danışman, öğrencisine düzenli olarak zaman ayırır ve verimli bir iletişim
ortamı kurmaya çalışır.

g) Tez çalışmasının yüksek etik standartlarda yapılmasına rehberlik eder ve kendi dav-
ranışları ile rol model olur. Bu çerçevede, Etik Kurul, Etik Komisyon ve diğer ilgili kurum
izinlerinin alınması ve sonuçlarının ilgili kurullara iletilmesi için öğrenciyi yönlendirir.

ğ) Tez çalışması için gerekli maddi destek konusunda öğrenciyi yönlendirir, proje öne-
rilerinin hazırlanmasında yardım eder.

h) Tezlerin yayına dönüşmesi ve mezuniyet sonrası kariyeri için öğrencisini yönlendirir.
ı) Öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili her düzeyde objektif geri bildirimde bulunur.
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i) Tez kalitesinin artırılması ve daha nitelikli bir araştırma-eğitim atmosferinin yaratı-
labilmesi nihai hedeftir. Danışman/öğrenci ilişkisinde sorun olduğu takdirde, anabilim/anasanat
dalı başkanı devreye girer ve sorunun niteliğini belirleyerek bir uzlaşma sağlamaya çalışır. Uz-
laşma sağlanamaması durumunda, danışmanın değiştirilmesini teklif edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 24 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında

tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı
yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fık-

rasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans
mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanıyla ilgili anabilim/anasanat dalı değerlendirme komis-
yonu tarafından belirlenir. Ayrıca tezli yüksek lisans programına başvuran adaylar için ilgili
anabilim/anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/portfolyo değer-
lendirme sınavı ilgili anabilim/anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tara-
fından yapılır. Başarı notu belirlenmesinde mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan
anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL1’deki yüzdelikler; mülakat/yetenek/
portfolyo sınavı uygulanan anabilim/anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo YL2’deki yüz-
delikler kullanılır:

Tablo YL1 Ağırlık (%)
ALES 50
GNO 30

Yabancı Dil 20

Tablo YL2 Ağırlık (%)
ALES 50
GNO 15

Yabancı Dil 20
*Mülakat/Yetenek/Portfolyo 15

*Yüksek lisans programlarına kabul için adayların mülakat/yetenek/portfolyo sınavına girmesi
durumunda, mülakat/yetenek/portfolyo sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

Programın ders yükü
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az ol-

mamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders (TAÇ 8 dersi hariç) ile 60 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uz-
manlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60
AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.
Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu
tez danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü
Müdürlüğüne bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından ilan
edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere
sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer der-
sini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün
onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla Üniversitenin lisans derslerinden seçilebilir. Bu kapsamdaki bir ders diğer
bir yükseköğretim kurumundan alınmak istenirse, ders kaydı için anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(4) Öğrenci, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
en fazla iki ders alabilir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında sekiz dersin dışında alınması zorunludur. Bu ders öğren-
cinin alması gereken sekiz dersin dışında kalır.

(6) Öğrencinin alacağı kredili derslerden en fazla bir tanesi ilgili Enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite bünyesinde
çevrimiçi olarak sürdürülen uzaktan öğretim programlarından alınabilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı 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 ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ ya da DZ harf notu aldığı ders/dersler
bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(3) Programın azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde programın sü-
resinden önce de mezun olabilir.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun
üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

(6) Öğrenci yapacağı tezde, tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı
gerektiren durumlarda öncelikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına devam
edebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Bir öğretim üyesinin tezli yüksek lisans programında tez danışmanı

olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca
anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin yazılı görüşünü alarak, Üniversite kadrosunda
bulunan ve en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl boyunca lisansüstü programlarda ders ver-
miş veya TÜBİTAK/Avrupa Birliği/NSF ve benzeri kurumların projelerinde yürütücülük veya
araştırmacı olarak görev yapmış öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Anasanat dalı programlarında doktora veya sanatta ye-
terlilik derecesine sahip öğretim görevlileri de yukarıdaki koşullar çerçevesinde danışman ola-
rak önerilebilir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Öğrencinin birinci yarıyıl
sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına danışman atama talebinde bulunmaması
halinde, anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili öğretim elemanının görüşünü alarak kendisini
danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği tez ko-
nusu ve başlığı ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman tarafından anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile Enstitüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği du-
rumlarda danışmanın önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite
içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının öğretim üyesi ya da en az
doktora derecesine sahip öğretim görevlisi olması gerekir.
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(2) Üniversite kadrosunda, anabilim dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi; anasanat dalları için belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi veya doktor öğretim gö-
revlisi bulunmaması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman ola-
rak atanabilir.

(3) Öğrenci; tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak
zorundadır.

(4) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasın-
daki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada üç saat verilmek
üzere açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen ya-
rıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe ka-
dar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(6) Öğrencinin tez konusu ve tez başlığı değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine
anabilim/anasanat dalı aracılığı ile Enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır. Öğrencinin azami öğretim süresinin son döneminde tez konusu değişiklik talebi
yapılamaz.

(7) Anasanat dalları için tez danışmanı, birinci fıkrada belirtilen öğretim üyeleri veya
doktora, sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(8) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı aydan uzun süreyle il/yurt
dışında görevlendirilmesi durumunda; altı aydan uzun süreli ücretsiz izin, doğum izni, rapor
ve benzeri kullanması durumlarında yeni bir danışman atanır.

(9) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler ilgili öğrencinin danışmanı olamazlar, ilgili
jürilerde yer alamazlar.

Tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Program öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavu-

zunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde be-
lirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise
akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine
kadar Türkçe ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Türkçe yürütülen programlarda tez/eser,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin, İngilizce olarak da yazılabilir.

(2) Tez savunma sınavından önce öğrencinin tezinden/eserinden ilgili anabilim/anasanat
dalının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunumu
yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay, uygulama,
gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

b) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI,
Alan İndeksleri, TR Dizin) taranan dergilerde en az bir adet hakem değerlendirmesinde/basılmış
veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış
yayını olmak.

c) İncelemeye değer bulunmuş patent veya faydalı model veya tasarım tescili başvurusu
yapmış olmak.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez da-
nışmanı; tezin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundaki yazım kurallarına uy-
gunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
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(4) Tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı
ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl (ikinci da-
nışmanın jüride yer alması durumunda) ve iki yedek öğretim üyesinden (en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere) oluşur. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı
ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında ye-
dek üyelerden biri jüride yer alır.

(5) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(6) Enstitü tarafından danışmandan alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-

ramı raporu ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal
olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Ens-
titü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(7) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyici-
lerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı
olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı so-
nucu, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş
günü içinde Enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir.
(10) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(11) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görü-
şüyle birlikte tez, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne teslim
edilir.

(12) Öğrenci, düzelttiği tezini yedinci fıkrada belirtilen usulde aynı jüri önünde en geç
üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan ve tezi kabul edilme-
yen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını (ikinci danışmanın jü-
ride yer alması durumda en az yedi kopyasını), tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan yüksek lisans öğ-
rencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, 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
durumunda programdan ilişiği kesilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(4) Tezin bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü ta-

rafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik
10 dersi almış ve başarmış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, me-
zuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da
tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 31 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 7. Düzey kapsamında

tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı
yetiştirmektir.

Başvuru ve kabul
MADDE 32 – (1) Programa başvurabilmek için adayın; 4 üncü maddenin birinci fık-

rasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda
ALES puanı aranmaz.

Programın ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla
değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

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

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Danışman atanması
MADDE 34 – (1) Bir öğretim üyesinin tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı

olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Ayrıca
anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin
yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğ-
retim görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü
Müdürlüğüne önerir. Öğrencinin birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanına danışman atama talebinde bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanı ilgili
öğretim elemanının görüşünü alarak kendisini danışman atanmak üzere Enstitüye önerir. Bu
öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Süre
MADDE 35 – (1) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, ka-

yıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğ-
rencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği
kesilir.

(2) Programda bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya
bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi
dersinden YT notu alarak şekil yönünden dönem projesi yazım kılavuzuna uygun yazılmış ve
danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen
dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmiş olması
gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim/anasanat dalındaki

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak

isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
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sağlayarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tezli yük-
sek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı
MADDE 37 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında

tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı
yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en
az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 38 – (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin üçüncü

fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
a) Başvuran adayın başarı notu; ALES puanı, lisans mezuniyet GNO’su ve yabancı dil

puanıyla ilgili anabilim dalı değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Ayrıca doktora
programına başvuran adaylar için ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı yapılabilir. Mülakat/yetenek/port-
folyo değerlendirme sınavı, ilgili anabilim dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu ta-
rafından yapılır. Başarı notu belirlenmesinde lisansa/yüksek lisansa dayalı başvurularda müla-
kat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanmayan anabilim dalları için aşağıda yer alan Tablo
DK1’deki yüzdelikler, mülakat/yetenek/portfolyo sınavı uygulanan anabilim dalları için aşağıda
yer alan Tablo DK2’deki yüzdelikler kullanılır:

Tablo DK1 Ağırlık (%)
ALES 50
GNO 30

Yabancı Dil 20

Tablo DK2 Ağırlık (%)
ALES 50
GNO 15

Yabancı Dil 20
*Mülakat/Yetenek/Portfolyo 15

*Doktora programlarına kabul için adayların mülakat sınavına girmesi durumunda, mülakat sı-
navından en az 60 puan almaları gerekir.

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

(3) Öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK 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 uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan
eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine
göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Programın ders yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere en az
8 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık
alan dersi ve tez çalışması dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul
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edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere 15 ders, ye-
terlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan
dersi ve tez çalışması dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadı ise, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araş-

tırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında sekiz (yüksek
lisansa dayalı doktora programı için)/on beş (lisansa dayalı doktora programı için) dersin dı-
şında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarı-
yılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer
dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu Enstitü tarafından
ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş gün ve saatte dinleyicilere
sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer
dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmesi ve Enstitü
Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(5) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenci (TAÇ 7 dersi hariç) en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en
fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora programı kredilerine sayılmaz. Ancak yük-
sek lisans düzeyinden, daha önceden alınmamış olması koşuluyla, Bilimsel Araştırma Teknik-
leri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya Bilim Etiği dersi hariç en fazla iki
ders alınabilir.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 40 – (1) Programın süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler

için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki
yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört
yarıyıldır.

b) Gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans de-
recesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır.
Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini ba-
şarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri
bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve
doktora tez önerisi kabul edilen ancak doktora tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen on iki
veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60
AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami
süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında
başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir
öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin
sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan
ilişiği kesilir.
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d) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın sü-
resinden önce de mezun olabilir.

e) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üze-
rinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 41 ‒ (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü

alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını, doktora
programı için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi,
Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin doktora programında tez da-
nışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Tez ça-
lışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiğinde veya uygun bulunması durumlarında
tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından ata-
nabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması du-
rumunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora tez konusu ve tez başlığı; dok-
tora yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
Enstitüye önerilir. Doktora tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu ona-
yıyla kesinleşir.

(4) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu ve tez başlığının Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma sınavının
yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam
eder.

(5) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasın-
daki doktora öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat verilmek üzere
açılır.

(6) Enstitü; danışmanlık sürecini tarif eden bir anlaşmayı danışman, doktora öğrencisi
ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürüne imzalatır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu

sınav tarihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bö-
lüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğren-
cinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamla-
dığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci
ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlar için sı-
navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi
en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki
yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır.
Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya
beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı
sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından
değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en
az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz.
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Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı
dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili
Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders
yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla
fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora
programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Ge-
rektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında ge-
çirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde doktora tez iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez izleme ko-
mitesinde; tez danışmanı ile Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Ana-
bilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim da-
lından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı tez izleme ko-
mitesinin bir üyesi olamaz, ama oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik
yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler tez izleme komitesinde ve jürilerde yer ala-
mazlar.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez

önerisini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savun-
masından en az bir ay önce doktora tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi,
komite önünde sözlü olarak (koşullara bağlı olarak enformasyon veya iletişim teknolojilerinin
kullanımıyla da) savunur.

a) Doktora tez önerisi savunmasından başarılı sayılabilmek için öğrencinin, yüksek li-
sans tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla ilgili anabilim dalı başkanlığının onayladığı aşağı-
daki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

1) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda tam metinli bil-
diri sunumu yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay,
uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

2) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, ESCI, AHCI,
Alan İndeksleri, TR Dizin) taranan dergilerde en az 1 adet hakem değerlendirmesinde/basılmış
veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni yayımlanmış
yayını olmak.

3) İncelemeye değer bulunmuş patent veya tasarım tescili başvurusu yapmış olmak.
(2) Doktora tez izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme

yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komi-
tenin kararı, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç iş
günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora
tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, her dönem
akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem
içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye bir dilekçeyle birlikte dört nüsha yazılı ra-
por sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalışmasına Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü ola-
rak savunur. Ancak, yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli
olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video
konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite
tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme raporuna, danış-
man tarafından YT/YZ harf notu verilir. Tezin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan
öğrenci için komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde
doktora tez izleme komitesi toplanmadığında, tez çalışmasına Yönetim Kurulu kararıyla YZ
harf notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışma notu YZ olan öğrencinin
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez izleme süreçlerinde, öğrenci
tez dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği durumda notu YZ harf notu
olarak değerlendirilir.

(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora
tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi
vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(6) Öğrenci yapacağı tezde, tez önerisinin etik kurul tarafından belirlenen kurallara uy-
gun olarak tez konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda ön-
celikle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez çalışmasına başlayabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Doktora programı öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım

Kılavuzunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini, güz döneminde akademik takvimde
belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar; bahar döneminde ise
akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tesliminin son tarihine
kadar Türkçe ve İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan özeti de kapsayacak bir bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezini savunmak üzere, danışmana görüş için sunulmasından önce öğren-
cinin, doktora tezinden ilgili anabilim dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en
az birini sağlamış olması gerekir:

a) Mühendislik Temel Alanı ile Biyoloji, Fizik ve Kimya bilim alanlarında bulunan
adaylardan, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en
az 1 adet özgün araştırma makalesi, diğer alanlarda ise; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI
kapsamındaki dergilerde veya ESCI kapsamında veya Alan İndekslerinde en az bir adet ya-
yımlanmış veya yayımlanmak üzere DOI numarası almış veya elektronik ortamda tam metni
yayımlanmış özgün araştırma makalesi olmak.

b) Patent veya tasarım tescili almış olmak.
(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez da-

nışmanı; tezin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzundaki yazım kurallarına uy-
gunluğunu denetler. Danışman; söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim dalı başkanlığı
aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
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(4) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için doktora tez izleme komitesine en az
üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından başarılı bulunup YT (ye-
terli) harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak üç doktora tez izleme komitesi top-
lantısı sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenci, azami süresi dâhilinde kayıtlı olduğu her
yarıyıl doktora tez izleme komitesine rapor sunmak ve raporu savunmak zorundadır. Tez izleme
sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez dersine YZ (yetersiz)
notu verilir.

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve Enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerileriyle, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrencinin doktora tez
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden en az ikisinin yükseköğ-
retim kurumu dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden olmak üzere danışman dâhil
altı öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışman öğretim üyesinin oy hakkı
yoktur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın jüride yer alabilir. Yedek jüri
üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi, tez/eser izleme komitesi
üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya
beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve

tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belir-
lenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Ku-
ruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav; tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak dok-
tora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu,
Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tu-
tanakla bildirilir.

(10) Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(12) Düzeltme kararı verilen tez için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tezini tekrar

danışmanına sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez ça-
lışması, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay
içinde düzelttiği tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulu-
nan ve tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla talepte bulunması durumunda
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans
mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağ-
laması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans
mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü ile öğretim dili Türkçe olan doktora programı öğrencisi; tezini,
İngilizce de yazabilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez

danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle
sekiz kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.
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(2) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin
ciltlenmiş en az sekiz kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Ens-
titüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye; doktora diploması
verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez 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 durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
(5) Tezin bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda, Enstitü ta-

rafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı
Programın amacı
MADDE 47 – (1) Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi 8. Düzey kapsamında

tanımlanan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip uluslararası standartta nitelikli insan kaynağı
yetiştirmektir.

(2) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün
düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün
bir sanat eserini, tasarımı veya gösterimi ortaya koymayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

Başvuru ve kabul
MADDE 48 – (1) Programa başvurabilmek için adayların; 4 üncü maddenin dördüncü

fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
a) Başvuran adayın başarı notu; mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı, lisans

mezuniyet GNO’su ve yabancı dil puanıyla ilgili anasanat dalı değerlendirme komisyonu tara-
fından belirlenir. Mülakat/yetenek/portfolyo değerlendirme sınavı ilgili anasanat dalı için oluş-
turulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır. Ayrıca sanatta yeterlik programına baş-
vuran adaylar için ilgili anasanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla ALES
puanı değerlendirmeye alınabilir. Başarı notu belirlenmesinde lisans/yüksek lisansa dayalı baş-
vurularda ALES puanı aranan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY1 ve ALES puanı
aranmayan anasanat dalları için aşağıda yer alan Tablo SY2’deki yüzdelikler kullanılır:

Tablo SY1 Ağırlık (%)
ALES 50
GNO 15

Yabancı Dil 20
*Mülakat/Yetenek/Portfolyo 15

Tablo SY2 Ağırlık (%)
GNO 25

Yabancı Dil 20
*Mülakat/Yetenek/Portfolyo 55

*Sanatta Yeterlik programlarına kabul için adayların Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme
sınavına girerek, Mülakat/Yetenek/Portfolyo değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların Enstitüdeki anasanat dallarına kabulünde ALES puanı aran-
maz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban
puan Senato tarafından belirlenir.
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(2) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî 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 eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato ta-
rafından karar verilir.

Programın ders yükü
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenci için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri seminer dersi olmak üzere
en az sekiz ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
dâhil en az 240 AKTS kredisinden oluşur; lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için ise en
az 120 AKTS kredilik, biri seminer dersi olmak üzere 15 ders, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile
180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve uygulamalar ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar dâhil en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(3) Yüksek lisans eğitimi süresince alınmadı ise, Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araş-

tırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin sanatta yeterlik eğitimi sırasında sekiz
(yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programı için)/on beş (lisansa dayalı sanatta yeterlik
programı için) dersin dışında alınması zorunludur.

(4) Öğrenci seminer dersini, sanatta yeterlik tez/eser danışmanından yalnızca bir defa
ikinci yarıyılda alır. Sanatta yeterlik tez/eser danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine
kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu sanatta yeterlik tez/eser danışmanı tarafından belirlenir,
anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirilir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Seminer
konusu Enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Öğrenci seminerini, belirlenmiş
gün ve saatte dinleyicilere sunmak zorundadır. Seminer dersinde başarısız bulunan öğrenci,
bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, Sanatta yeterlik tez/eser
danışmanının uygun görmesi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirile-
bilir.

(5) Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik programı kredilerine sayılmaz. An-
cak yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla, Bilimsel Araştırma
Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya Bilim Etiği dersi hariç en
fazla iki ders alınabilir.

(7) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 50 – (1) Programın süresi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Programı tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans dere-

cesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başla-
mak 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.

b) Program için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı
dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
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c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, tasarım,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını (a) bendinde belirtilen azami on iki yarıyıl veya on
dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle programa başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60
AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami
süresi içinde sanatta yeterlik tez/eser çalışmasını tamamlayamayan veya sanatta yeterlik tez/eser
savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen sa-
natta yeterlik tez/eserinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edil-
mesi koşuluyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşul-
larını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir ya-
rıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını
sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

d) Öğrenci, programın mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde, programın sü-
resinden önce de mezun olabilir.

e) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üze-
rinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez/eser danışmanı atanması
MADDE 51 ‒ (1) Anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü

alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez/eser danışmanını, sa-
natta yeterlik programı için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danış-
manı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin sanatta yeterlik
programında tez danışmanı olarak atanabilmesi için 22 nci maddede belirtilen koşulları sağla-
ması gerekir.

(2) Tez/eser çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektiğinde veya uygun
bulunması durumlarında tez danışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya
Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip olması gerekir.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması du-
rumunda, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri
gibi çalışmalarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusu ve başlığı; yeterlik sınavından sonra
en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye önerilir. Sanatta yeterlik
tez/eser konusu ve tez başlığı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir.

(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalış-
malarını içeren sanatta yeterlik tez/eser konusunun başlığının Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; sanatta yeterlik tez/eser savunma sı-
navının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde
devam eder.

(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasın-
daki sanatta yeterlik öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş saat veril-
mek üzere açılır.

(7) Enstitü; danışmanlık sürecini tarif eden bir anlaşmayı danışman, sanatta yeterlik
öğrencisi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü müdürüne imzalatır.

Yeterlik sınavı
MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınav ta-

rihleri arasında yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya
sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil, gösterim) sınavından bir sonraki yarıyılda
tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programıyla ilişiği
kesilir.
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(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamla-
dığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci
ise derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı, anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırla-
mak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Yeterlik sınavı jürisi en
az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş asıl ve iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl
jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye beyan ettiğinde veya
beyan etmeksizin sınava katılamadığında yedek üyelerden biri jüride yer alır.

(4) Yeterlik sınavı; yazılı ve/veya sözlü ve/veya sunum (sergi, tasarım, proje, temsil,
gösterim) olarak yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak
şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem
sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan
öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisans-
üstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sına-
vını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam ders kredisi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla be-
lirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(6) Lisans derecesiyle programa kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamam-
lamış öğrenci, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla
tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin sanatta yeterlik prog-
ramında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerek-
tiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçir-
diği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi
MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için Enstitü anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde sanatta yeterlik
tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik tez/eser iz-
leme komitesinde; tez/eser danışmanı ile Enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye
yer alır. Anasanat dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir
anasanat dalından seçilir. İkinci tez/eser danışmanının olması durumunda, ikinci tez/eser da-
nışmanı tez/eser izleme komitesinin bir üyesi olamaz, ama oy hakkı olmaksızın komite top-
lantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik
yapılabilir.

(4) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler, tez/eser izleme komitesinde ve jürilerde yer
alamazlar.

Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunması
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; yazılı tez/eser öne-

risini izleyen yarıyıldaki dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar, sözlü savunma-
sından en az bir ay önce sanatta yeterlik tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu
öneriyi, komite önünde sözlü olarak (koşullara bağlı olarak enformasyon veya iletişim tekno-
lojilerinin kullanımıyla da) savunur.
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(2) Sanatta yeterlik tez/eser önerisi savunmasından başarılı sayılabilmek için yüksek
lisans tezinden üretilmemiş olmak koşuluyla, ilgili anasanat dalı başkanlığının onayladığı aşa-
ğıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Alanında ulusal/uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlarda tam metinli bil-
diri sunumu yapmış veya mimarlık, tasarım ve sanat alanında eserleri ile fuar, sergi, çalıştay,
uygulama, gösterim, sempozyum, bineal veya trienal etkinliklerine katılmış olmak.

b) Alanında ulusal/uluslararası dizinlerce (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI,
Alan İndeksleri, TR Dizin, vb. gibi) taranan dergilerde en az bir adet DOI almış/basılmış yayını
olmak.

c) İncelemeye değer bulunmuş patent veya tasarım tescili veya faydalı model başvurusu
yapmış olmak.

(3) Sanatta yeterlik çalışması, aşağıdaki niteliklerden birini içerecek biçimde hazır-
lanır:

a) Sanat veya tasarım alanına yenilik getiren, yeni bir sanatsal yöntem ya da tasarım
yöntemi geliştiren veya bilinen bir sanatsal yöntemini ya da tasarım yöntemini yeni bir alana
uygulama niteliklerinden birini yerine getiren tez formatında bir akademik metin olarak hazır-
lanması.

b) Sanat ve tasarım alanında uygulanmış, görsel niteliği olan iki boyutlu ya da üç bo-
yutlu eser, tasarım, proje, sergi, temsil, gösteri gibi çalışmaları içeren bir çalışma ve bu çalış-
mayı destekleyen tez formatında bir akademik metin olarak aşağıdaki niteliklerden en az birini
içerir:

1) Eser, tasarım, proje, sergi, temsil, gösteri gibi çalışmalar ile bunu belgeleyen eser
inceleme raporu.

2) Eser ve eserin yapılış yöntemini içeren ve inceleyen bilimsel bir metin.
c) Sanat ve tasarım alanında yer alan teorik ya da teknik bir konuyu bilimsel boyutla-

rıyla ele alarak nicel, nitel, karma ya da deneysel yöntemler kullanarak tez formatında bir aka-
demik metin olarak hazırlanması.

(4) Sanatta yeterlik izleme komitesi; öğrencinin sunduğu tez/eser önerisinin kabulüne,
düzeltme yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Komitenin kararı, Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen
üç iş günü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez ko-
nusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser izleme ko-
mitesi atanabilir. Programa aynı tez/eser danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay için-
de; tez/eser danışmanı ve tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser
önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğ-
rencinin programdan ilişiği kesilir.

(6) Sanatta yeterlik tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser
izleme komitesi, her dönem akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlan-
dığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine gönderilmek üzere Enstitüye bir dilek-
çeyle birlikte dört nüsha yazılı rapor sunar. Raporu sunmadığı takdirde öğrencinin tez çalış-
masına Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla YZ notu verilir. Öğrenci sunduğu raporu, sanatta ye-
terlik tez/eser izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ancak yurt dışı öğrenci değişim
programları çerçevesinde veya en az üç ay görevli olarak yurt dışındaki eğitim/araştırma ku-
rumlarında olan öğrenci, rapor savunmasını video konferans yöntemiyle yapabilir. Raporda, o
dönemde yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin rapor dönemindeki tez çalışması, komite tarafından başarılı/başarısız olarak değer-
lendirilir. Bu sonuca göre tez/eser izleme raporuna, danışman tarafından YT/YZ harf notu ve-
rilir. Tezin/eserin o dönemki izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için komite tarafından
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gerekçeli rapor hazırlanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu dönemde sanatta yeterlik tez/eser izleme
komitesi toplanmadığında, tez/eser çalışmasına yönetim kurulu kararıyla YZ harf notu verilir.
Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez/eser çalışma notu YZ olan öğrencinin Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla programdan ilişiği kesilir. Tez/eser izleme süreçlerinde, öğrenci
tez/eser dersine kayıt yaptırmadığı veya öğrencinin kayıt yenilemediği durumda notu YZ harf
notu olarak değerlendirilir.

(7) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın sanatta
yeterlik tez/eser önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, sanatta
yeterlik tez/eser önerisi vermiş olsa dahi başarısız sayılır.

(8) Öğrenci yapacağı tezde/eserde, etik kurul tarafından belirlenen kurallara uygun ola-
rak tez/eser konusunun belirlenmesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda önce-
likle gerekli onay ve/veya izinleri alarak tez/eser çalışmasına başlayabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Program öğrencisi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavu-

zunda yer alan kurallara uygun olarak yazdığı tezini/inceleme raporunu, güz döneminde aka-
demik takvimde belirtilen dönem sonu sınavı harf notlarının tesliminin son tarihine kadar;
bahar döneminde ise akademik takvimde belirtilen yaz okulu sonu sınavları harf notlarının tes-
liminin son tarihine kadar Türkçe veya İngilizce olarak ve en fazla 250 kelimeden oluşan İn-
gilizce ve Türkçe özeti de kapsayacak şekilde uygun bir biçimde yazar ve tezini/eserini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik tezini/eserini savunma öncesinde öğrencinin tezinden/eserinden il-
gili anasanat dalı başkanlığının onayladığı aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olması
gerekir:

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde veya ESCI kapsamında
veya Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir adet yayımlanmış özgün araştırma ma-
kalesi olmak.

b) Patent veya tasarım tescili veya faydalı model almış olmak.
(3) Tez/eser çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser danış-

manına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun, kılavuzdaki yazım kural-
larına uygunluğunu denetler. Danışman; söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak tez/eserin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle bir-
likte tez/inceleme raporunu, ilgili anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla en az bir ay önce Enstitü
Müdürlüğüne gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik tez/eserini savunabilmesi için sanatta yeterlik tez/eser
izleme komitesine en az üç kez rapor sunmuş, raporların ve savunmalarının komite tarafından
başarılı bulunup YT harf notuyla değerlendirilmiş olması koşuldur. Ancak üç sanatta yeterlik
tez/eser izleme komitesi toplantısı sonunda tez/eser savunmasına girmeyen öğrenci, azami sü-
resi dâhilinde kayıtlı olduğu her yarıyıl doktora tez/eser izleme komitesine rapor sunmak ve
raporu savunmak zorundadır. Tez/eser izleme sınavının yapılmadığı durumlarda, Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından tez dersine YZ (Yetersiz) notu verilir.

(5) Sanatta yeterlik tez/eser savunma sınavı jürisi, tez/eser danışmanı ve Enstitü anasa-
nat dalı başkanlığının önerileriyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Jüri, üçü öğrenci-
nin sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere üyelerden
en az ikisinin yükseköğretim kurumu dışından ulusal ve/veya uluslararası üniversitelerden ol-
mak üzere danışman dâhil altı öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışman
öğretim üyesinin oy hakkı yoktur. Ayrıca ikinci tez/eser danışmanı jüri üyesi olmaksızın jüride
yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi,
tez/eser izleme komitesi üyeleri hariç, görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak Ensti-
tüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığı durumda, yedek üyelerden
biri jüride yer alır.
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(6) Çıkar çatışması/örtüşmesi olan kişiler jürilerde yer alamazlar.
(7) Enstitü tarafından alınan söz konusu tez/inceleme raporuna ilişkin intihal yazılım

programı raporu ve tez/inceleme raporu, tez/eser danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Ra-
pordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez/eser, jürinin gerekçesiyle bir-
likte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tez/inceleme raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav;
sanatta yeterlik çalışmasının sunumu, eser, sergi, tasarım, proje, temsil, gösteri gibi çalışmaların
değerlendirilmesi ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık gerçekleştirilir.

(9) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak öğ-
rencinin eser, sergi, proje, temsil, gösteri gibi sanatta yeterlik tez/eseri hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, Enstitü anasanat dalı başkanlığı
tarafından tez/eser sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(11) Tezi/eseri başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(12) Düzeltme kararı verilen tez/eser için öğrenci, gerekli düzeltmeleri yaparak tez/in-

celeme raporunu tekrar danışmanına sunar. Danışmanın tezin/eserin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşüyle birlikte tez/inceleme raporu çalışması, anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
Enstitüye teslim edilir. Öğrenci, en geç altı ay içinde düzelttiği tez/inceleme raporunu aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunan ve tez/eseri kabul edilmeyen
öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(13) Tezde/eserde başarılı olamayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla ve talepte bulunması
durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz
yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet
koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz
yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(14) Tez/inceleme raporu, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak
öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ile öğretim dili Türkçe olan sanatta yeterlik prog-
ramı öğrencisi; tez/inceleme raporunu, İngilizce de yazabilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 56 – (1) Tezi/eseri kabul edilen öğrenci; tezini/inceleme raporunu, tez/eser

danışmanına teslim eder. Tez/eser danışmanı; tezin/inceleme raporunun, Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu koşullarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görü-
şüyle sekiz kopyasını anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(2) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tez/ince-
leme raporunun ciltlenmiş sekiz kopyasını, tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tez/inceleme raporu şekil yönünden Kılavuza uygun bu-
lunan öğrenciye; sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu tez/inceleme raporu
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 durumunda programdan ilişiği kesilir.

(3) Diploma üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü anasanat dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tez/inceleme raporunun jüri tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarih,
mezuniyet tarihidir.

(5) Tez/inceleme raporunun bir kopyası tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik or-
tamda, Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, Enstitü Yönetim Ku-
rulu, Enstitü Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 22/7/2018 tarihli ve 30486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Es-

kişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) Eskişehir Teknik Üniversitesinde Türkçe Öğretim Merkezi kuruluncaya kadar Türk-

çe Hazırlık Programına tâbi olan öğrenciler, Türkçe Hazırlık Sınıfı eğitimini, Anadolu Üniver-
sitesi ile yapılan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde alır. Protokol süresince öğrenciler, 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği hükümlerine tâbi olur.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Ka-
zanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye
Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin
elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile pi-
yasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç
aylık olarak belirlenmiştir.

(4) 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
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b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.
(5) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve

diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü
saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dö-
nemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin
satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek
geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmek-
tedir.

ÖRNEK 1: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin,
Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mü-
kellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (A) Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere
ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. 2020 yılının ilk altı aylık beyan dö-
nemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır.

Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin 2020 yılının ilk altı aylık beyan dönemine ait Geri Kaza-
nım Katılım Payı Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamak-
tadır” seçeneği işaretlenerek beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tari-
hinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk iş-
günü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmek-
tedir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12/B – (1) 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için

geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent

Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti
bulunmaktadır.

(D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu du-
rumda, (D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal
eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü,
lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı hesaplama-
yacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020
tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk
işgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyanna-
menin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükelle-
fiyeti bulunmaktadır.

İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükel-
lefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır.

(E) Ltd. Şti. yurt içinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak
kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini 2020 yılının ilk altı aylık döneminde satmıştır.
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Bu durumda, (E) Ltd. Şti. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde sattığı 1.000 adet oto-
mobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından
beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk
gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili
alanında bu ürünler gösterilecektir.

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de 2020 yılının ilk altı aylık döneminde orijinal eşya/parça ola-
rak kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı
hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan
31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili
takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik
ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde piyasaya
sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş.
2021 yılının ilk üç aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan
ettiği 50 adet binek araç lastiğini de 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için
hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha
önce beyan ettiği ve 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade aldığı 50 adet lastik için he-
sapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini
31/7/2021 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/8/2021 günü (resmi tatili takip
eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecek-
tir.

ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Daire-
sinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmak-
tadır.

(H) A.Ş. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı
hesaplamıştır.

(H) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL
geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri aynı yılın ikinci altı aylık döneminde iade al-
mıştır.

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım
katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı,
beyannamenin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen 1.000 TL
tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredi-
lecektir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020

dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri
beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyecek-
lerdir.

(2) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar
ödenmesi gerekmektedir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA AĞ ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktarda Ağ Anahtarı teknik şartnamesine ve HP Aruba markasına 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, markası, 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, 30.03.2020 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’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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. 

 2443/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Akçakoca Belediye Başkanlığından: 

1-) Belediye Meclisinin 10-06-2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile satılmasına karar verilen 

Akçakoca Belediyesinin Hacı Yusuflar Mahallesi Değirmenağzı Mevkii sınırları içerisinde yer 

alan tapunun 317 ada 68 nolu parselinde kayıtlı bulunan 4.399,84 m2'lik arsa üzerinde 4 adet 

Akaryakıt tankı ve 1 adet Lpg tankı bulunan Akaryakıt İstasyonlu taşınmazın satışı 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü arttırma sureti ile ihalesi 

yapılacaktır. 

Aşağıda tapu kaydı mevcut durumu muhammen bedeli geçici teminatı belirtilen Akçakoca 

Belediyesine ait arsanın tanımı, tahmini bedeli geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilmiştir. 

 

İli İlçesi Adres 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Alanı m2 Cinsi ve Evsafı 

Hisse 

Oranı

Muammen 

Bedeli (TL) 

%3 Geçici 

Teminat Tutarı 

(TL) 

Düzce Akçakoca 
Hacı Yusuflar Mah. 

Değirmenağzı Mevkii 
317 68 

4.399,84 

m2 

Akaryakıt İstasyon 

ve Arsası 
Tam 3.900.000,00 117.000,00 

 

2-) İhale şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir. İhaleye 

katılabilmek için şartnamenin 1.000,00 TL (Bintürklirası) bedel karşılığında aynı adresten satın 

alınması zorunludur. 

3-) İhale 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Akçakoca Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonunda ve encümen huzurunda açık arttırma usulüyle yapılacaktır. 

4 -) İhaleye girecek isteklilerin ; 

a) İkametgah belgesi vermesi. 

b) İhale saatinde bizzat veya yetkili temsilcilerin hazır bulunmaları şarttı. 

c) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu. 

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

e) Özel kişiler ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneğini. 

f) Tüzel kişiler adına gireceklerin 2020 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel 

kişiliğe ait 2020 yılı Ticaret Odası Belgesini. 

g) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı noter tasdikli vekaletname 

örneğini ve imza sirkülerini. 

h) Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını. 

i) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile 

ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur. 

j) Taliplinin akaryakıt satış ve servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyet gösterdiğine dair 

belgenin aslı ve noter tasdiki sureti. 

Duyulur. 2499/1-1 
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KİREÇTAŞI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2020-2021 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliğine ait açık ihale usulüne göre temini. 

İhale kayıt numarası : 2020/159843 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Adı : 30.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına teslimi 

b) Niteliği türü miktarı : Ocakta hazırlanıp fabrikaya nakledilecek taşlar iki elekten 

elenecektir. İki elek arasında kalan ve ebatları 9 ile 12 cm 

arasında değişen büyüklüğe sahip ve az keskin kenarlı taşlar 

Fabrikaya sevk edilecektir. Ebatları, 8 cm - 12 cm aralığının 

dışında olanlar balast olarak tanımlanacaktır. 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 153 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 02/04/2020 Perşembe Günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 02/04/2020 Perşembe Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 2521/1-1 
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TEKNİK SODA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2020 / 150661 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 95 Ton Teknik Soda Alımı 

b) Teslim yeri : Yüklenici Deposu. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 2020/ 

Ağustos ayı sonuna kadar. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 06.04.2020 tarihi, saat 14:00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanları, KDV dahil 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 06.04.2020 tarihi, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14   (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2530/1-1 
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SUSUZ BORAKS FABRİKA BİRİMİ ERGİTME FIRINLARINDA KULLANILMIŞ 

(KULLANILAMAZ NİTELİKTE) REFRAKTER TUĞLALAR SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden: 

1 – İhalenin Konusu 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde 

yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam Susuz Boraks Fabrika Birimi Ergitme 

Fırınlarında Kullanılmış (Kullanılamaz Nitelikte) Refrakter Tuğlaların mevcut haliyle muhammen 

bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır. 

2 – Malzemelere  Ait Bilgiler 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait satılacak deklase malzemelerin ayrıntılı listesi web 

sitemiz www.etimaden.gov.tr adresinden görülebilir. 

3 – İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri 

a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor 

  İşletme Müdürlüğü 

b) Adresi : Sarıkaya Mevkii 26970 Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR  

c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı : Sıtkı DEMİRKOL 

  Susuz Boraks Fabrika Birim 

  Sorumlusu 

  Osman KURTULUŞ 

  Satınalma ve Malzeme 

  Yönetimi Birim Sorumlusu 

d) Telefon Numarası   : 0222 681 22 00-5100 

e) Faks Numarası        : 0222 681 22 02 

f) Elektronik Posta Adresi   : kirkatic@etimaden.gov.tr 

g) Son teklif verme tarihi/saati  

    (İhale tarihi/saati)           : 13.04.2020 Pazartesi  Saat :14.00 

h) Teklifin teslim edileceği yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat 

  (Gelen Evrak) Servisi 

4 – İhaleye Katılabilme Şartları 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak 

teklif mektubunu,  

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi,  

4.3. Teklif Sahibinin, 

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

4.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10 ‘u oranındaki ihale 

tarihinden itibaren en az 180 günlük (11.10.2020) süreli banka teminat mektubunu  veya nakit 
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olarak sunulacak ise Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimi Veznesine veya  İdareye ait 

TC Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 

İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Satış 

Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; 

“Susuz Boraks Fabrika Birimi Ergitme Fırınlarında Kullanılmış (Kullanılamaz Nitelikte) 

Refrakter Tuğlaların Satışı” ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR” 

ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler.  

4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

5 – Şartnamenin Temin Yeri 

a) İdarece onaylı şartname ve ekleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor 

İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/ Seyitgazi/ESKİŞEHİR adresinden KDV dahil 100,00 TL bedel 

karşılığında temin edilebilir. 

b) İhale dokümanı ayrıca www.etimaden.gov.tr internet adresinden görülebilir. Fakat 

ihaleye katılım için idarece onaylı şartnamenin KDVdahil 100,00 TL bedel karşılığında 

yukarıdaki adresten alınması zorunludur.   

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120,00 TL. doküman bedelini  Ziraat Bankası 

Eskişehir Porsuk  Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 iban nolu hesabına 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks veya yazılı olarak idareye son başvuru 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6.1. Toplam Susuz Boraks Fabrika Birimi Ergitme Fırınlarında Kullanılmış (kullanılamaz 

nitelikte) Refrakter Tuğlalar için teklif verilecektir.  Muhammen bedelinin altındaki teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Kısmi teklife açıktır. 

6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine 

satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan 

sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla 

olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 2500/1-1 
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BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLİĞİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU TEMİZLİĞİ işi, Türkiye 
Şeker Fabrikaları AŞ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile 
Birim Fiyat Teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :  2020/159590 

1-İdarenin  

a) adresi :  Sivas Karayolu 5.km Sorgun/YOZGAT 

b) telefon ve faks numarası :  Tel 0354 441 10 10 

  Faks 0354 441 10 18 

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde, 
BORULU TİP EŞANJÖR APARATLARI BORU 
TEMİZLİĞİ işi Teknik Şartnamede belirtilen miktar 
ve evsaflara uygun (+-%20) 30.697 Adet Borunun 
Basınçlı Sujetiyle Temizlenmesi işidir.  

 İşin detayı ve diğer hususlar Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

b) yapılacağı yer :  Yozgat Şeker Fabrikası  

c) işin süresi :  Yer teslimini müteakip 45(Kırkbeş) takvim gününde 
tamamlanacaktır. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati :  03.04.2020 Cuma - Saat 14:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:  

4-1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 
belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. 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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler  

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri ; 

   İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (Yüzdeotuz) oranından az 
olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru 
veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-
TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.  

 9- İstekliler tekliflerini birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.        

 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 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.   

13. Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.İdaremiz ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

 2544/1-1 
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İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi  Sivas  4.Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/158439 
1- İdarenin :  
a) Adresi : TCDD  Sivas 4.Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-397      0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği,  
    türü ve miktarı adı : 42  Sivas,  43  Divriği, 44 Erzincan,   45 Erzurum,  46 

Kayseri, 47 Kars Demiryolu Bakım  Müdürlükleri 
mıntıkasında çalıştırılmak üzere değişik tip ve özellikte 
toplam 14 adet iş makinesi kiralanması hizmet alım işi. 

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. 

4- Tekliflerin  TCDD  Sivas 4.Bölge Müdürlüğü  İhale Bürosu’na  (3. Kat 325 nolu oda) 
21/04/2020 günü saat  10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda) 

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda  görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 
Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin 
edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 2502/1-1 

—— • —— 
85.000 M3 BALASTIN ÖZEL BALAST (FB) VAGONLARINA YÜKLENMESİ  

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/160700 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo 

Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası dahilindeki demiryolu hatlarında yol bakım 

çalışmalarında kullanılmak üzere figüre halde bulunan 71 ve 75 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 
Mıntıkası Gökçekısık, Çöğürler, Köprüören, Gazellidere ve Emirler istasyonlarında 40.000 m3, 
72 ve 73 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası Ekinova, Dumlupınar, Çobanlar istasyonlarında 
30.000 m3, 74 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkası Karakuyu, Çardak, istasyonlarında 15.000 
m3 olmak üzere toplam 85.000 m3 balastın özel balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi hizmet alım 
işidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 

olan 14/04/2020 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,  

doküman bedeli KDV Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 

8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- 

TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. 

Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 

Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden 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. 

 2545/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 1. İcra (Eski Kadıköy 1. İcra) Müdürlüğünün 2004/12954 Esas sayılı 

dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 

Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2466/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Sakarya Kadastro Mahkemesinin 2018/71 Esas, 2019/60 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 2467/1-1 
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MUFG Bank Turkey A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

–– İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

YÖNETMELİKLER

–– Altınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


