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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf

Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2008 ve sonrası model araçlar, 1/10/2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesinden

önce.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/5/2012 28290

2- 27/11/2013 28834

3- 29/4/2015 29341

4- 7/1/2016 29586

5- 16/11/2017 30242

6- 9/1/2020 31003

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Temmuz 2020
CUMARTESİ

Sayı : 31175



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KENT, ÇEVRE VE YEREL 

YÖNETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rek-

törlüğüne bağlı olarak kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yö-
netim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve

Yerel Yönetim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yöne-
tim organları ve çalışma şekline 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: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezini (ASBÜKENT),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kent, çevre ve yerel yönetimler alanında Üniversi-

tenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde sağlıklı, sürdürü-
lebilir, yaşanabilir,  yaşam kalitesi yüksek, tarihi, kültürel ve ekolojik dokusu korunan, doğal
ve teknolojik afetler ve çevre sorunlarına karşı dirençli yaşam alanları oluşturmak üzere bü-
tüncül ve disiplinler arası bir yaklaşımla kentleri değerlendirmek; kentsel ve çevresel sorunlara
çözüm üreten projeler planlamak; bilimsel araştırma, ulusal ve uluslararası kongre-sempoz-
yum-konferans ve benzeri çalışmalar düzenlemek; başta yerel yönetimler olmak üzere alanla
ilgili çalışan uzmanlara yönelik sertifikalı ve/veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek,
bu kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamak; yazılı, görsel ve işitsel yayınlar hazırlamak, top-
lumda kentleşme ve çevre sorunlarına dikkat çekmek; doğal ve teknolojik afetler, iklim deği-
şikliği öncelikli olmak üzere toplumsal farkındalık sağlayacak çalışmalar yapmak, raporlar ha-
zırlamak; uluslararası alanda akademik ve teknolojik gelişmeleri takip etmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Disiplinler arası yaklaşım ile Üniversite içindeki lisans ve lisansüstü programlar ara-

sında yer alacak şekilde kent, çevre ve yerel yönetimler ile ilgili çalışmaları dünyadaki diğer
örnekleriyle karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirmek üzere kent politikası, kent yönetimi,
kent tarihi, yerel ve bölgesel kalkınma, yerel yönetimler, çevre politikası ve yönetimi ve benzeri
yüksek lisans ve doktora dersleri ve programları açmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

b) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, toplantı, eğitim, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

c) Başta yerel yönetimler olmak üzere, kent akademileri, kent müzeleri, kent arşivleri,
kent, çevre ve yerelle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, talep halinde bu kurum ve kuruluşlar için alanla ilgili
uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, kurum çalışanlarına yönelik seminer, çalıştay ve
eğitim programları düzenlemek.

ç) Akademik danışmanlık hizmeti sunmak, bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli
çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Kentte yaşayan hemşehrilere açık düzenlenecek toplantılarla kent ve çevre sorunları
ile ilgili birçok konuda toplumsal farkındalığı artırmak, bilgilendirme hizmetleri vermek, bu
doğrultuda medya ve basın/yayın kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yap-
mak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar (web portalları da dahil olmak üzere) kur-
mak.

e) Alanla ilgili bilgi sistemlerini, teknolojik gelişmeleri takip etmek, gerekli bilgisayar
yazılım ve donanımlarını temin etmek, derslerde gerekli olan her türlü altyapıyı oluşturmak. 

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili gerekli dokümanları derlemek, gerektiğinde Türkçe’ye
çevrilmesini sağlamak, eğitim programları için geliştirilen müfredata uygun dergi, kitap, video
ve benzeri eğitim araçlarını hazırlamak ve yayımlamak.

g) Merkezin kuruluş amacına yönelik yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, bu
amaçla yapılan yayınları desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
ç) Danışma Kurulu.
(2) Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma ala-

nına giren konularda işbölümü yapmak üzere, merkez birimleri ile çalışma grupları veya proje
grupları kurulabilir.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından en fazla üç

yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdür, görevlendirilmesindeki usulle görevden alınabilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda dü-

zenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.
ç) Yönetim ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak,

Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
d) Yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ait yıllık çalışma programı hazırlamak ve Rek-

törlüğe sunmak.
e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını

ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkezde Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tara-

fından belirlenen görevleri yerine getirmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en
çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi
Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı yöntemle yeniden
görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri Müdüre ve-
kâlet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında ve Merkezin çalışma alan-

ları ile ilgili olarak Üniversite personeli arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlen-
dirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine altı ayda en az bir kez olmak üzere top-

lanır.
(4) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Toplantılara ka-
tılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına

ilişkin konularda kararlar almak.
ç) Merkezde görevli personel için hizmet içi eğitim programlarını planlamak.
d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile çalışma ve proje gruplarını oluş-

turmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.
f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme

usullerini belirleyip Rektöre sunmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisiyle, Üniversite içinden

veya dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından görev-

lendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Görevlendirmeler Rektör tarafından en çok üç yıl süreyle

yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(3) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk

aranmaz. Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KLİNİK PSİKOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
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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) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından

bireylere talepleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık veya klinik psikoterapi, psiko-eğitim,
grup çalışmaları, klinik ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmak; klinik psikoloji alanında
lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sunmak ve psi-
koloji bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere psikoloji biliminin değişik
alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapma imkanı sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından bireylere talepleri doğrultusunda psi-

kolojik destek/psikoterapi (bireysel, çift, aile) hizmeti sunmak.
b) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı gö-

rüşme ve test uygulamaları yapmak.
c) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.
ç) Danışanlardan elde edilen bütün sözlü ve yazılı bilgileri etik prensipler çerçevesinde

yönetmek ve arşivleyerek korumak.
d) Klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik görüşme

yapmalarına olanak sağlamak.
e) Psikoloji biliminin uygulamayı içeren farklı alt alanlarında araştırma, inceleme, ge-

liştirme, uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak.
f) Psikoloji biliminin uygulamalı alanlarıyla ilgili kurslar, seminerler, konferanslar,

kongreler, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları ve benzeri bilimsel toplantılar
düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak.

g) Çalışma konularına yönelik yayınlar yapmak.
ğ) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim

ağı kurmak ve iş birliği yapmak.
h) Merkezin hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak danışanların Merkezde yapılan

çalışma ve eğitimleri değerlendirmeleri amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek.
ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle gö-
revlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri
ve öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür
yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet
eder. Müdür yardımcısının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-
revlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma, yayın faaliyetlerinin düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-
nuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantılarda alınan kararları uygulamak ve

Merkezin birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek.
ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim

görevini yapmak.
d) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel

değerleri ve danışan ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve
danışanları muhtemel zararlar ve risklere karşı korunmasını sağlamak.

e) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
ocak ayı sonuna kadar Rektöre sunmak.

f) Merkezde çalışan öğretim üyesi, uzman, psikolog ve idari personelin yıllık ve idari
izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

g) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.
ğ) Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışveri-

şinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık
toplantılar düzenlemek.

h) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uz-
manların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar
arasında rotasyon yapmak.

ı) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda danışanların ihtiyaçlarını dikkate
alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları
yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.
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i) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye
yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

j) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçim-
lerini gerçekleştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rek-
törlüğe bildirmek.

k) Merkezde görev yapan klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sa-
yısını, görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

l) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin,
araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi
için çalışmalarda bulunmak.

m) Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin en az üçü psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri
arasından, kalan üye veya üyeler ise Üniversite bünyesinde çalışan Merkezin idari personeli
arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi
dolan üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevinden ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür ge-
rekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçte ikisinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır
ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim
Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uygulama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili kararlar almak ve bu faaliyetlere

ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.
c) Merkezde sunulan hizmetlerin danışan ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşit-

lendirilmesine ve etkililiğinin arttırılmasına destek sağlamak.
ç) Gelecekte verilmesi düşünülen yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
d) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler be-

lirlemek.
e) Merkezde görev yapan klinik psikoloji lisansüstü öğrencilerinin sayısını ve faaliyet

alanlarını belirlemek.
f) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlamasını yapmak.
g) Merkezin uygulama faaliyetlerinden alınacak ücretleri belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2016 tarihli ve 29883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“Dönem sonu ve bütünleme sınavları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile

2019-2020 bahar yarıyılında eğitimi uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmüş olduğundan, yal-
nızca Tıp Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı kalmak üzere tüm ders kurullarının
sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 50 almak
koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya daha fazla olan Dönem I – II – III öğrencileri,
dönem sonu genel sınava girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları
ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sı-
navına girmek isteyenler, sınavdan en az 10 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2016 29883

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/8/2017 30143
2- 5/11/2019 30939
3- 27/2/2020 31052
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, diğer enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğ-
retime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık

Bilimleri Enstitüsü hariç, diğer enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,
ç) Bilim sınavı: Enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan yazılı/uygulamalı

bilim sınavını,
d) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı lisansüstü öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü kurulunu,
f) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurulunu,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
i) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından

belirlenen ve onaylanan akademik takvimde derslerin başladığı tarih ile bütünleme notlarının
sisteme son giriş tarihini kapsayan süreyi,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvurular ve öğrenci kabul şartları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına, bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı

ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci
alınır.

b) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip
olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın ilanda
belirtilen puan türünde en az 65 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE)
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veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 65 ALES puanına eşdeğer
bir puana sahip olmaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanarak aranacak asgari ALES puanı 55’e kadar düşürülebilir. Ancak;

1) Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden prog-
ramları ile Konservatuvar programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde,

2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında,

ALES şartı aranmaz. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvarın enstitülerdeki (1)
numaralı alt bendin dışında kalan anabilim/anasanat dallarına başvurularda ise ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu belirli bir karar alma-
mışsa ALES puanı şartı aranmaz.

c) Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı
puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliği YÖK Başkanlığı
denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir. YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneğinin sunulması gerekir.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tara-
fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en
az 50 yeterlik puanı almaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kon-
servatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlik
puanı aranmaz.

d) Yüksek lisans programlarına alınacak öğrencilerde aranacak ek koşullar anabilim/ana-
sanat dallarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurullarınca karara bağlanır.

e) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer
belgelerini enstitü tarafından, elektronik ortamda veya matbu olarak hazırlanan formlara ekle-
yerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

f) Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan bilim sınavına alınacak adayların
sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan
edilir.

g) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak
her anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan değer-
lendirme jürisi seçer. Jüri adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyurulan gün
ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavına veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uy-
gulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden,
bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı notu
belirlenir.

ğ) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamındaki adayların değer-
lendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.
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(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşağı-
daki şekilde belirlenir:

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınmasıyla adayın
başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek
puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Yabancı
dil ve/veya ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise adaylar, 100 puan üzerinden lisans
mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde
aday kesin kayıt hakkı kazanır.

b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınav-
dan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortala-
masının %20’sinin, bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı
kültür-sanat sınavının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla ba-
şarı puanı tespit edilir. Yabancı dil ve/veya ALES puanı şartı aranmayan programlarda ise lisans
mezuniyet not ortalamasının %50’sinin ve bilim sınavından en az 50 puan alınması kaydıyla
bilim sınavının %50’sinin toplamının alınmasıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntem-
lerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kon-
tenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır. Sanat içerikli programlarda bilim sınavı yazılı
ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşa-
ğıdaki şekilde belirlenir:

a) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES’e girmiş olma şartı aranıp aran-
mayacağı ve aranacaksa istenecek asgari puan anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile
enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

b) ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dallarında ALES puanının
%60’ının ve 100 üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı dikkate alı-
narak adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt
hakkı kazanır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması,
lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına; bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya

uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılarak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner
fakültesi diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağ-
lık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’ten, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanlar için başvurdukları
programın ilanda belirtilen puan türünde en az 65, lisans diplomasıyla başvuranların başvur-
dukları programın ilanda belirtilen puan türünde en az 80 standart tam puana veya Graduate
Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından
ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık
mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların de-
ğerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.
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3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

c) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak
aranacak asgari ALES puanı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 55’e kadar düşürüle-
bilir. Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı puanlar
tam sayıya tamamlanmaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezu-
niyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde,
ALES puanının yanı sıra bilim sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
sonucu değerlendirilir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki
anabilim/anasanat dallarına başvurularda, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi
ile Enstitü Yönetim Kurulu belirli bir karar almamışsa ALES puanı şartı aranmaz. Yurt dışından
alınmış diplomaların denkliği YÖK Başkanlığı denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.
YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı örneğinin sunulması gerekir.

ç) Doktora programlarına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 yeterlilik puanı veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Ana-
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aranacak asgari yabancı
dil yeterlik puanı artırılabilir.

d) Doktora programlarına alınacak öğrencilerde aranacak ek koşullar anabilim/anasanat
dallarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurullarınca karara bağlanır.

e) Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans
transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerini enstitü tarafından, elektronik ortamda veya
matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

f) Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan bilim sınavına alınacak adayların
sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan
edilir.

g) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak
her anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan değer-
lendirme jürisi seçer. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyurulan
gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya
uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden,
bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı notu
belirlenir.

(5) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşağıdaki şekilde
belirlenir:

a) Yazılı bilim sınavı yapılmaması halinde; ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans
mezuniyet not ortalamasının %30’unun ve yabancı dil puanının %20’sinin toplamının alınma-
sıyla adayın başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar,
en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

b) Yazılı bilim sınavı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapılması halinde; sınav-
dan en az 50 puan alınması kaydıyla ALES puanının %50’sinin, yüksek lisans mezuniyet not
ortalamasının %20’sinin, bilim sınavının veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uy-
gulamalı kültür-sanat sınavının %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alın-
masıyla başarı puanı tespit edilir. ALES puan şartı aranmayan programlarda ise yüksek lisans
mezuniyet not ortalamasının %50’si ile bilim sınavının %40’ının ve yabancı dil puanının
%10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemlerle 100 üzerinden en
az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday
kesin kayıt hakkı kazanır.
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(6) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programlarına; yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapı-

larak güz ve/veya bahar yarıyılları başında öğrenci alınır.
b) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin
sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve
anabilim dallarına başvurular haricinde, ALES’in sözel kısmından en az 65, lisans diplomasıyla
başvuranlardan en az 80 standart tam puana veya Graduate Record Examination (GRE) veya
Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana
sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların, lisans me-
zuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanarak aranacak
asgari ALES puanı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 55’e kadar düşürülebilir. Yüksek
lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik program-
larına kabulünde, ALES puanının yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortala-
ması ile uygulama/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir. Yurt dışından alınmış dip-
lomaların denkliği YÖK Başkanlığı denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir. YÖK’ten alı-
nan denklik belgesinin aslı veya onaylı örneğinin sunulması gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. Anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aranacak asgari yabancı dil
yeterlik puanı artırılabilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrencilerde aranacak ek koşullar anasanat
dallarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurullarınca karara bağlanır.

d) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans
transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerini enstitü tarafından, elektronik ortamda veya
matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

e) Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan bilim sınavına alınacak adayların
sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan
edilir.

f) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak
her anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan değer-
lendirme jürisi seçer. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyurulan
gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya
uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden,
bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı notu
belirlenir.

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları şu şekilde
belirlenir:

a) ALES puanı şartı aranan programlarda ALES’in %50’sinin, lisans ve/veya yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %20’sinin, yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi
sonucunun %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı
tespit edilir.

b) ALES puanı şartı aranmayan programlarda lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %50’sinin, yazılı sınav/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucunun
%40’ının ve yabancı dil puanının %10’unun toplamının alınmasıyla başarı puanı tespit edilir.
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c) Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan baş-
lanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

(8) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Cumhuriyetleri

ile Türk ve akraba topluluklardan gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının
başvuruları, lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile re-
ferans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
değerlendirilip enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

b) Türkçe öğretim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması ha-
linde, bunlardan yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğ-
retim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olan ya da Yunus Emre
Enstitüsü veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan Türkçe öğretim merkezlerinden
biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az C1 veya denk puan aldığını gösteren
resmi belgeye sahip olan yabancı uyruklu adaylar; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarına devam etme hakkı kazanırlar. Bu belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu aday-
lar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türkçe sı-
navlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran yabancı uyruklu
adayların, o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden anabilim dalı başkanlığı-
nın önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenen yeterli puanı almış olmaları
gerekir.

ç) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES şartı aranmaz.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan öğrenciler için eksiklikle-
rini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en çok iki yarıyıldır. Süre herhangi bir nedenle
uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine dahil edilmez.

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve
programda hangi dersleri almaları gerektiğine anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile
enstitü yönetim kurulu karar verir. Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık ders-
lerini lisans; doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden
alır. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin ve kredi yükünün yerine geçemez. Bilimsel hazırlık
dersleri lisansüstü programın not ortalamasında değerlendirilmez. Ancak bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir. Alınan lisansüstü programa yönelik dersler kredi yükünden sayılır ve not ortalamasında
değerlendirilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarılı olamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle
aynı haklara sahiptirler ve Senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uy-
makla yükümlüdürler.
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(6) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği halinde ens-
titü müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir
bir belge verilir.

Özel öğrencilik
MADDE 7 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler.
Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları
derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
yürütülür.

(2) Özel öğrenciliğe kabul; öğrencinin enstitü müdürlüğüne başvurusu, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Özel öğrenciler devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken
usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

(4) Derslerini başaran öğrencilere, istekleri halinde enstitü müdürlüğünce; aldıkları
dersleri ve başarı durumlarını gösterir bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında yer alan bir anabi-

lim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında
en az bir yarıyılı tamamlamış olan, her bir dönem için en az üç ders almış ve aldığı derslerin
tamamından başarılı olmuş öğrenciler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edi-
lebilirler.

(2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl başında enstitü yönetim kurulunun belirlediği tak-
vim çerçevesinde yapılır. Yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan edilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibak-
ları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca
karara bağlanır. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciden, ilgili anabilim/anasanat dalında
en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartları aranır.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(5) Tez aşamasındaki öğrencilerden, azami sürenin tamamlanmasına tezli yüksek li-
sansta üç yarıyıldan, doktorada dört yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş tale-
binde bulunamazlar.

(6) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam
edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yö-
netmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmeleri kaydıyla, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde tezsiz
yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim/anasanat dalında tezli yüksek lisans programına yatay
geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans
programında aldıkları dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır ve gerekli görülürse
bu öğrencilere fazladan ders aldırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek li-
sans programlarına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(7) Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programına geçen öğrencilerin intibakları
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az
21 kredilik ders yükümlülüğünü ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve enstitüde aynı
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programın tezli yüksek lisansının bulunması kaydıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

(9) Üniversitenin öğretim elamanı kadrosunda olup başka bir yükseköğretim kurumun-
da lisansüstü öğretim gören öğrenciler, ilgili lisansüstü programın bulunması şartıyla, öğren-
cinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın söz konusu programa yatay geçiş yapabilirler.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 9 – (1) Üniversite, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, kon-

tenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları
Üniversite/enstitü internet sayfalarından duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci
almak üzere de verilebilir.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen da-
nışmanlık sayısı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol
dahilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu
kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Lisansüstü programlarda kesin kayıt, dönem kaydı ve kayıt dondurma
MADDE 10 – (1) 5 inci maddede belirtilen giriş sınavlarında başarılı olan ve enstitü

müdürlüğünce yapılan ilandaki asıl aday listesinde yer alan adaylar; istenen bilgi ve belgeleri,
lisansüstü öğrenci alım ilanında verilen takvime uygun olarak enstitü müdürlüğüne teslim ede-
rek kesin kayıtlarını, şahsen veya noter vekaleti ile yaptırmak zorundadırlar. Süresi içerisinde
kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma haklarını kaybederler. Süresi içinde kaydını
yaptırmayan adayların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilir.

(2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içe-
risinde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde dönem kayıtlarını yeni-
lemek zorundadırlar.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders
bırakma işlemleri danışman tarafından yapılır.

(4) Dönem kaydı yaptırmayan, varsa katkı payı, ders ücreti veya ikinci öğretim ücreti
gibi mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin dönem kaydı yenilenmez. Bu öğ-
renciler söz konusu dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Dönem kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili yarıyılda ders seçemezler; seminer,
proje, tez konusu önerisi veremezler. Yeterlik sınavından ve tez izleme komitesi raporundan
başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler belirtilen programlar için öngörülen azami
öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından; hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti,
yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerle devam
edemeyecek öğrencilerin kalan öğrenim süreleri de dikkate alınarak tezsiz yüksek lisansta en
fazla bir, tezli yüksek lisansta ve doktorada en fazla iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulabilir.
Hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor, hamilelik ve do-
ğum için resmi kurumlardan alınacak durumu gösterir bir belge, doğal afetler ve benzeri du-
rumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların
enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine
dahil edilmez. Kayıt dondurma için ilgili yarıyıl başından itibaren en geç bir ay içinde enstitüye
müracaat edilmesi gerekir.

4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(7) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

İntibak ve ders saydırma
MADDE 11 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrencilerin,

özel öğrencilerin ve daha önce aldıkları lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları
saydırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıt sırasında enstitüye müracaat etmeleri halinde kabul
edildikleri programa intibakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı ders-
lerden hangilerinin Üniversitedeki lisansüstü program kapsamında ders yükünden sayılacağı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(3) İntibak işlemlerinde AKTS değerleri esas alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 12 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Dersler, devam, sınavlar ve başarı notu
MADDE 13 – (1) Bir dersin AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğ-

rencinin yapması gereken çalışmaların tümünden; teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade eden
değerlerin toplamından oluşur.

(2) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren herhangi
bir dersin lisansüstü öğretim sırasında bir kez alınması zorunludur. Öğrencinin yüksek lisans
programında bu konuları içeren bir dersi alması durumunda, doktora programında bu içerikte
bir ders alması zorunlu değildir.

(3) Öğrenci, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile başka bir enstitüde, enstitünün farklı anabilim dallarında veya yurt içi
ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders
seçimi yapabilir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler ise birinci cümlede belirtilen şekilde en fazla dört ders seçebilir. Bu kapsamda alınan
dersler öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü öğretim öğrencileri,
talepleri durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(4) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve la-
boratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getir-
meyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(5) Sağlık raporları da dahil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, de-
vamsız olarak işlem görür ve o dersten başarısız sayılırlar.

(6) Akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Başarısız
olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek
lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 puan almaları
şarttır. Bilimsel hazırlık, uzmanlık alanı dersi ve seminer ise “başarılı” ya da “başarısız” şek-
linde değerlendirilir.
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(7) Genel ve ek genel sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
(8) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi danışma-

nının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kabulüyle,
dersin bulunduğu yarıyıl dikkate alınmaksızın başka bir ders de seçebilir.

(9) Danışmanlar, Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde haftada en fazla sekiz
saat olacak şekilde “uzmanlık alanı” dersi açarlar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tara-
fından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersi, ens-
titü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun, öğ-
rencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu
ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alanı dersi teorik olup krediden sayıl-
maz; ancak, AKTS hesabında dikkate alınır. Bu dersi alan öğrencinin durumu her yarıyıl so-
nunda danışman tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

Tez ve proje yazım dili
MADDE 14 – (1) Tez ve proje yazım dili Türkçe’dir. Yabancı dilde öğretim yapılan ve

yabancı diller anabilim dalına bağlı programlarda; öğrencinin istemesi, danışmanın uygun gör-
mesi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı
dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders,
bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık
alanı dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir öğretim dönemi
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, alınan diğer
dersler ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı
yarıyıldır.

(2) Yüksek lisans ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere iki yarıyıldan az olamaz.
(3) Tezli yüksek lisans programı için gerekli kredili derslerin ve seminer dersinin ba-

şarıyla tamamlanmasına yönelik azami süre dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve
seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programında kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayan, ancak tez çalışmasını azami altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin
program ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 17 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı başkanlığı ilk

yarıyılın başında öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak
her öğrenci için bir danışman belirler ve enstitüye yazıyla önerir. Danışman atanması enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durum-
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larda atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, öğrenim du-
rumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde
idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile yükümlüdür.

(3) Danışman; enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz
döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine
ek olarak uzmanlık alanı adlı bir ders açar.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın veya öğrencinin gerekçeli başvurusu üzerine
değiştirilebilir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan öğrencilere ilk defa danışman atanması
için takip edilen süreç uygulanarak yeni bir danışman atanır.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri gereği danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getir-
meyen öğretim üyesine enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeye-
bilir.

Tez konusu önerisi
MADDE 18 – (1) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin tez konusu önerisini en geç

dördüncü yarıyılın sonuna kadar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ile enstitüye gönderir.
Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek
süre verilmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için akademik yayın istenip is-

tenmeyeceği ve istenmesi halinde akademik yayının niteliği, enstitü kurulunun kararı ile be-
lirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programında tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini enstitü
tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danışmanına teslim eder. Da-
nışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve savunulabilir olduğunu yazılı olarak belirten
görüşünü, alınan benzerlik raporunu, tez jüri önerisini ve tezin bir nüshasını basılı ve elektronik
ortamda anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Benzerlik ra-
porundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

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

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararında be-
lirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğre-
tim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en
geç bir ay içinde yapılmak üzere yeniden tez sınav hakkı verilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç üç ay içinde düzeltmeleri
yaparak tezini enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaç-
la birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programı

için gerekli kredi yükü, proje yazımı ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, yüksek lisans tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulu-
nan öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, öğren-
cinin talebi üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirme-
yen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edil-
diği tarihtir.

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı bir öğretim dönemi toplam 30 krediden ve 90 AKTS

kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci,
dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ilk yarıyılın

başında doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman atanması enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin danışmanı, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek,
öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin dönem projesini yönetmek ve yönlendirmek,
gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile yükümlüdür.

(3) 17 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler tezsiz yüksek lisans
danışmanı için de geçerlidir.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin prog-
ram ile ilişiği kesilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili tezli yüksek lisans programı

için en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler hakkında 8 inci
maddenin altıncı ve yedinci fıkrası hükümlerine göre intibak yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme.
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve her bir öğretim dönemi toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik 14 ders, uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez çalışması,
yayın ve bildiri olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 26 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için iki yarıyıldan; lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamam-
lamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili dersleri ve seminerini başa-
rıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programında kredili derslerini, seminer dersini ve yeterliği başarıyla ta-
mamlayan; ancak tez çalışmasını, doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için azami on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 27 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı başkanlığı ilk

yarıyılın başında öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak
her öğrenci için bir danışman belirler ve bunu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı enstitüye
yazıyla önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, öğretim
üyeleri arasından seçilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi
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bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tara-
fından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danış-
man, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) 17 nci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler dok-
tora danışmanı için de geçerlidir.

Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilgili temel bilgilere ve

doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları, Ekim-Kasım ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki dö-

nemde enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
(3) Ders aşamasını ve semineri tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği

diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik
sınavına girmeyen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Sağlık raporu nedeniyle ye-
terlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üze-
re, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sı-
nav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin
suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ili-
şiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek
lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışma-
nından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa,
ikinci danışman da komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez konusu önerisi savunması
MADDE 30 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez konusu
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez konusu önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez konusu
önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez konusu önerisi savun-
masını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Danışman ve tez konusu değişmesi durumunda tez izleme komitesi yeniden
oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman
ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez konusu önerisi savunmasına alı-
nır. Tez konusu önerisi bu savunmada da reddedilen veya tez konusu önerisini belirtilen sürede
sunmayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez sonuçlanıncaya
kadar, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki
kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak ça-
lışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu rapor, komite tarafından ba-
şarılı veya başarısız olarak belirlenir. Belirtilen süreler içerisinde raporunu hazırlayıp tez izleme
komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız olan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(5) Tez konusu önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada be-
lirtilen sürede girmeyen öğrenci, üçüncü fıkrada belirtilen tez konusu önerisi reddedilen öğ-
renciye ilişkin hükümlere tabidir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 31 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez konusu önerisi raporu

hariç en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Doktora programında tez hazırlama
süresi üç yarıyıldan az olamaz.

(2) Öğrencinin, doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin
olduğu en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/ya-
yıma kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam
metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması doktora tez savunmasına girme şartı
olarak aranır.

(3) Doktora programında tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkradaki şartı sağlayan
öğrenci, tezini enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danış-
manına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve savunulabilir olduğunu
yazılı olarak belirten görüşünü, ikinci fıkradaki şartı sağladığını gösterir belgeyi, alınan ben-
zerlik raporunu, tez jüri önerisini ve tezin bir nüshasını basılı ve elektronik ortamda
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Benzerlik raporundaki
verilerde bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğre-
tim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesin-
den oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararında be-
lirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğre-
tim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en
geç bir ay içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç altı ay içinde düzeltmeleri
yaparak tezini enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaç-
la birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
(10) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredi yükü, proje yazımı ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 32 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla doktora tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebi üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi; tezin, sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat da-
lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir öğretim dönemi toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-
şuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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Süre
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, iki yarıyıldan; li-
sans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygula-
malarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan; ancak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için aza-
mi on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıl sonuna kadar tamamla-
yamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 35 – (1) Enstitü anasanat dalı veya sanat dalı başkanlığı ilk yarıyılın başında

öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak her öğrenci için
bir danışman belirler ve enstitüye yazıyla önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Danışman, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa
ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir. Belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyesi veya doktora yapmış öğretim görevlisi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip Üniversite kadrosu dışından kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri ve uygulamayı belirlemek,
öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalarını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmak ile
yükümlüdür.

(3) 17 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hükümler sanatta yeterlik da-
nışmanı için de geçerlidir.

(4) Anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Öğrencinin, sanatta yeterlik programına kayıt olduğu tarihten sonra

olmak üzere, isminin olduğu karma sanatsal etkinliğe katılmış olması, en az bir bilimsel ma-
kalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin olarak yayımlanmış en az
bir bildirisinin olması sanatta yeterlik tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(2) Sanatta yeterlik programında çalışmasını tamamlayan ve birinci fıkradaki şartı sağ-
layan öğrenci, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni,
enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve savunulabilir olduğunu yazılı olarak
belirten görüşünü, birinci fıkradaki şartı sağladığını gösterir belgeyi, alınan benzerlik raporunu,
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sanatta yeterlik jüri önerisini ve tezin bir nüshasını basılı ve elektronik ortamda anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Benzerlik raporundaki verilerde bir intihalin
tespiti halinde karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararında
belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterlik
çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak gerçekleştirilir.

(5) Savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç bir ay
içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

(6) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak öğ-
rencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt ço-
ğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca savunma
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı
ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta ye-
terlik çalışmasını enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu
amaçla birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır.

(8) Sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ili-
şiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süresi içinde tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını tamamlayamayanlara veya sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz
yüksek lisans programı için gerekli kredi yükü, proje yazımı ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 37 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla sanatta yeterlik tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu öğrencinin
talebi üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi; tezin, sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim
edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlaması
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim/

anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları
ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etki-
leşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, giri-
şimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması
MADDE 39 – (1) Ortak programlar hakkında, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016
tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri
ile enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel ko-
şullarını belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.
(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar, ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından be-

lirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki ku-

rum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.
(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin, başvurularında İngilizce,

Fransızca ve Almancanın en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini
tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan
protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin
kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, yabancı ülkede eğitim gör-
mek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurula-
rında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Ortak programlarda öğretim ücreti
MADDE 41 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğren-

cilerden alınacak katkı payları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki
öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uy-
ruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tara-
fından belirlenir. Uluslararası ortak programa dahil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim
süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre
alınır, uygulanır.

(3) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit öğretim yılı başında kayıt sırasında,
ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Ortak programlarda öğretim
MADDE 42 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda öğretime

yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak
şekilde önceden protokolde yer alır.
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(2) Uluslararası ortak programa dahil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak
üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süre ve toplam kredisi,
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen süre ve krediden daha az olmaz.
Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği
dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün ku-
rumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak
zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının kurumlardan birinde ya-
pılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile aka-
demik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili
hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile
yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya
her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler
protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki
üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya
hak kazanamaz.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı
ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 44 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki ta-
rafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami
öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal
öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 45 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Tür-
kiye’deki veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik
diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir
programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların
yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 46 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili
enstitü yetkilidir.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, se-
miner, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler ara-
sındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme
MADDE 47 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin

tez projeleri, bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edil-
miş projelerden desteklenir.

(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören
Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
yürütülür.

Tebligat
MADDE 48 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat

Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye
Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek veya öğrenci
otomasyon sistemine kayıt edilmek suretiyle yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gön-
derilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğ-
renci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 50 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları Rektörlüğün bulun-

duğu il dışında sürdürülemez.
(3) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bu Yönetmelikte geçen “anabilim dalı” ifadesi “bilim

dalı” olarak dikkate alınarak; bilim dalı başkanları, bu Yönetmelik ile anabilim dalı başkanlarına
verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14/11/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 50 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31 inci maddenin ikinci ve 36 ncı maddenin birinci fıkraları

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bi-

limleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisans-
üstü öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens-

titüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili

anabilim dalını,
ç) Bilim sınavı: Anabilim dalı tarafından yapılan yazılı bilim sınavını,
d) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
e) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü

Yönetim Kurulunu,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
j) TUS : Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
l) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından

belirlenen ve onaylanan akademik takvimde derslerin başladığı tarih ile bütünleme notlarının
sisteme son giriş tarihini kapsayan süreyi,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür.

4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



(2) Enstitüde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalın-
dan farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir anabilim dalının program teklifi, Enstitü Kurulunun
önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu prog-
ramlar anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı
ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Kurulunun öne-
risi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi
ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak programlar şeklinde de düzenle-
nebilir. Bu programlar, Enstitünün teklifi, Senatonun onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiş-
tirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun ola-
rak yürütülür.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek
asgari öğretim üyesi yeterlikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğ-
renci alınmaz.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik

kurulu tarafından önerilir, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve Üniversite ile
Enstitü internet sitelerinde ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru
koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl
başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez
danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve üni-
versite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye
kadar artırılabilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Cumhuriyetleri

ile Türk ve akraba topluluklardan gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının
başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile re-
ferans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri göz önünde bulundurularak anabilim
dalı başkanlığınca değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması ha-
linde, bunların yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmeleri için yurt içinde
veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans
veya lisansüstü programdan mezun olmaları ya da Yunus Emre Enstitüsü veya YÖK tarafından
onaylanan Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından
en az C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgeye
sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl
içinde Türkçe yeterlik sınavlarında C1 veya dengi puan alamayan yabancı uyruklu adaylar
yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı uyruklu adaylardan, YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik
belgesi istenir. Yabancı uyruklu adayların, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslını veya
onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.
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ç) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adayların
o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden anabilim dalı başkanlığının önerisi
üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yeterli puanı almış olmaları gerekir.

d) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuran adaylar için ALES şartı aranmaz.
e) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğren-

ciler tezlerini Türkçe yazmak zorundadır.
Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri
MADDE 7 – (1) Bir sonraki öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak

derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ve derslerin hangi öğretim üyeleri ta-
rafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile Mayıs ve Aralık aylarında belirlenir. Bir yarıyıllık öğretim süresi içerisinde, haftalık
bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çözümü bir kredi
saati olarak ya da AKTS’ye göre ders uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendiril-
mesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları, zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.
(3) Programın, toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle semi-
nerlere ağırlık verilir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren herhangi
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında bir kez alınması zorunludur. Öğrencinin yüksek lisans
programında bu konuları içeren bir dersi alması durumunda, doktora programında bu içerikte
bir ders alması zorunlu değildir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 8 – (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için da-

nışmanları tarafından açılan kredisiz derslerdir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
atandığı tarihten itibaren danışmanlığını yürüttüğü öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari
yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tara-
fından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve prog-
ram sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan
dersi teorik olup krediden sayılmaz; ancak, AKTS hesabında dikkate alınır. Bu dersi alan öğ-
rencinin durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar
verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(4) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu
ders, danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır. Danışman, dersi alan öğ-
rencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(5) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması
durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur. Bu süreden sonra öğrenci
başarılı olamazsa öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

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

tülebilir.
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(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredileri ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlan-
ması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak pro-
tokoller ve uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

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

lomasına ve başvurdukları puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya
Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT)
sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Li-
sansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki
küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliği
YÖK denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir. Bu durumda adayların, YÖK’ten alınan
denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların anadilleri dışında Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ya da Üniversite tarafından yapılan
yabancı dil sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Anabilim dalı başkanlığının önerisi üze-
rine Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak
her anabilim dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan değerlendirme jürisi seçer. Adaylar,
önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavına alınır; sınav sonucunda aday-
lar için 100 tam not üzerinden bilim sınavı notu belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının
% 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yazılı bilim sınav notunun % 20’si ve ya-
bancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden
en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğ-
renci alınır. Bilim sınavından en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı
notu hesaplanmaz.

(5) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, anabilim dalları ALES puanı
aramayabilir. Tezsiz yüksek lisans programına girişte ALES’e girmiş olma şartı aranıp aran-
mayacağı anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır. ALES’e giriş şartı aranan anabilim dalları için değerlendirmede, ALES puanı dikkate
alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim dallarına
girişte adayların sıralaması lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175



(7) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz.
(8) Tezsiz yüksek lisans programına girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durum-

larda ALES puanının % 60’ı ve lisans not ortalamasının % 40’ı alınır. Değerlendirme sonu-
cunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

(9) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili anabilim dalı
akademik kurulu kararı dikkate alınarak en az üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile belirlenir.

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla en
az 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi-
sizdir. Tezli yüksek lisans programı, en az 27 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az 9 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Yüksek lisans ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere iki yarıyıldan az olamaz.
(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve görevi
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile ilk yarıyılın başında atanır. Yüksek lisans programında öğretim üyesinin tez danışmanı
olabilmesi için en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, öğrenim du-
rumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmek, gerektiğinde
idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla yükümlüdür.

(3) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın veya öğrencinin gerekçeli başvurusu üzerine
değiştirilebilir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan öğrenciye, ilk defa danışman atanması
için takip edilen süreç uygulanarak yeni bir danışman atanır.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç dör-

düncü yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı akademik kurul kararı ile önerilir ve Enstitü Yöne-
tim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisi, konusu itibarı ile etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan
sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı
ek süre verilmez.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve savunulabilir olduğunu yazılı olarak
belirten görüşünü, alınan benzerlik raporunu, tez jüri önerisini ve tezin bir nüshasını basılı ve
elektronik ortamda anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir. Benzerlik rapo-
rundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuru-
luna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite
dışından olmak üzere üç asıl iki yedek, ikinci tez danışmanın olması durumunda ise, beş asıl
iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danış-
manı jüri üyesi olamaz.

(4) Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez sa-
vunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarihte
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye düzeltmeleri yapması için üç ay

süre verilir. Süre sonunda anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile öğrenci tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tez-
siz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Yüksek lisans programını bitirme süresi dört yarıyıldan az olamaz.
(10) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazere-

tini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması
halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç bir ay
içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

Diploma
MADDE 16 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Enstitü tarafından belirle-

nen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin bir nüs-
hasını basılı olarak ve elektronik ortamda, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin talebi üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez
savunma sınavı tarihidir.
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(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır ve
Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 90 AKTS’den az olmamak kay-

dıyla, en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini aldığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir.

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

(4) Enstitü tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması ve görevi
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığınca her

öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi birinci yarıyılın başında önerilir.
Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Diploma
MADDE 20 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim Dalın-

daki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili tezli yüksek lisans

programı için en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. İntibak işlemleri 42 nci
maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır ve
Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 21 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin aşağıdaki niteliklerden en az birini yerine getirmesi gerekir:

a) Bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme.
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam
30 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez
çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için de, en az 42 kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez öne-
risi, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri, talepleri halinde anabilim dalı
başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta
olan dersleri alabilirler.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulanması Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul
MADDE 22 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Adayların, tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları

programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta
yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu aday-
ların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten, başvurdukları programın
puan türünde en az 60 ALES puanına veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate
Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip ol-
maları gerekir. Başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı
puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortala-
masının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurduğu programın
puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gerekir. Doktora programına başvuracak
adayların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel de-
ğerlendirme sınavı sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not or-
talaması da değerlendirilebilir.

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

(3) Doktora programına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e eş-
değer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltile-
bilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM
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tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile aranacak asgari yabancı dil yeterlik puanı artırılabilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile her anabilim
dalı için, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan değerlendirme jürisi seçer. Aday önceden duyurulan
gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not
üzerinden bilim sınavı notu belirlenir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının, lisans diplomasına ve 55 puandan az olmamak koşuluyla TUS’dan alınmış temel
tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları, tıp fa-
kültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 60 ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

(7) Temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanmasıyla elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı so-
nucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulün-
de, 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 eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Se-
nato tarafından karar verilir. Enstitü, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

(8) DUS puanı, temel bilimler testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik
bilimler testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile
elde edilir. DUS puanıyla doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği fakültesi
mezunlarının, lisans diplomasına ve 55 puandan az olmamak koşuluyla DUS puanına veya
ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(9) Enstitü; yalnız temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir.

(10) Doktora programlarına girişte öğrencinin başarı durumu; bilim sınavından en az
50 puan almak kaydıyla ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
% 20’si, bilim sınav notunun % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla
tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan baş-
lanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Süre
MADDE 23 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

(2) Doktora ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için iki yarıyıldan; lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldan az olamaz.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlama-
nın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 24 – (1) Her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı

anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılın başında
atanır.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman görevleri ile ilgili 12 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrala-
rındaki hükümler doktora danışmanı için de geçerlidir.

Yeterlik sınavı
MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavları, Ekim-Kasım ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez Enstitü
Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-
şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-
rar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisinin önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin nedeniyle ilişiği kesi-
lenler hariç olmak üzere, Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiklerinin kesildiği tarihten
itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı akade-

mik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez konusu önerisi savunması
MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, salt çoğunlukla öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul,
düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Anabilim Dalı Başkanlığınca tez konusu önerisi sa-
vunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi, konusu itibarı ile etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan
sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

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

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü ta-

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

(2) Öğrencinin doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere isminin ol-
duğu en az bir bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayıma
kabul edilmiş olması veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum ya da tam metin
olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması, doktora tez savunmasına girme şartı olarak
aranır.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkrada belirtilen yayın şartını sağlayan öğ-
renci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman; adayın yayın şartını sağladığını, tezin sa-
vunulabilir olduğunu yazılı olarak belirten görüşü ve benzerlik raporu ile birlikte tezin bir nüs-
hasını, basılı ve elektronik ortamda anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.
Benzerlik raporundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde, karar verilmek üzere tez, Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Anabilim dalı akademik kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez sa-
vunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarihte
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler ba-
şarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay
içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu amaçla birinci savunma sınavında
takip edilen süreç yeniden uygulanır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(11) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.
Doktora diploması
MADDE 29 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin bir nüshasını basılı olarak ve elektronik ortamda tez savunma sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin ta-
lebi üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin ilişiği kesilir. Doktora diploması üzerinde
anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

(2) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Bu programların amacı; anabilim dallarının ulusal ve uluslararası

kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar
tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan
öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağla-
maktır.
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Ortak programın başlatılması
MADDE 31 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-
sansüstü Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurum-
larıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Enstitü, Senato ve
YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını belirten ortak
protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.
(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar, ilgili anabilim dalları tarafından önceden ayrı

olarak belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencinin her iki üniver-

sitenin kabul koşullarını sağlaması gerekir.
(2) Uluslararası ortak programa kabul edilecek öğrencinin başvurusunda İngilizce, Fran-

sızca ve Almanca dillerinin en az birinden yeterlik belgesine sahip olması gerekir. Dil seviyesini
tespit eden uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde be-
lirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencinin
kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programa kabul edilen öğrenci yabancı ülkede eğitim görmek
için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında,
ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrenciye yardımcı olur.

Öğretim ücreti, katkı payı
MADDE 33 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programa kabul edilen Türk öğrenciden

alınacak katkı payı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrenci-
lerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu
öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere, Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından
belirlenir. Uluslararası ortak programa dahil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim süresi
içerisinde hangi yükseköğretim kurumuna ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre
alınır, uygulanır ve öğretim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

(3) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit, öğretim yılı başında kayıt ve kayıt
yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-öğretim
MADDE 34 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda öğretime

yönelik hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkeler ile her iki üniversitenin tabi olduğu ilgili
mevzuat hükümlerine göre önceden yapılan protokol ile düzenlenir.

(2) Uluslararası ortak programa dahil öğrenci için her iki yükseköğretim kurumundan
ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süre ve toplam kredisi,
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen süre ve krediden daha az olamaz.
Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği
dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün yük-
seköğretim kurumlarından birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenci, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak zo-
rundadır.
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Tezin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının her iki yükseköğretim

kurumundan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride
yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile aka-
demik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlere iliş-
kin hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile
yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere, iki ayrı diploma veya
her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler
protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrencinin diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanması için, çift veya
ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gerek-
lerini yerine getirmesi gerekir.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı
ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin
MADDE 36 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki ta-

rafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami
öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal
öğrenim süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciye, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş
MADDE 37 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Üni-

versitenin veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik
diğer programa yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa
veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, Üniversitenin ve diğer
yükseköğretim kurumunun yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı
MADDE 38 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesi Enstitü ta-

rafından yapılır.
(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, se-

miner, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler ara-
sındaki bölüşümü diğer üniversite ile yapılan protokolde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği
MADDE 39 – (1) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi

ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değiş-
tirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda
görevlendirilmesi durumunda danışman, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak danışmanın
altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması halinde da-
nışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, eksik-
liklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175



(2) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencinin, bilimsel hazırlık programına devamına ve
programda hangi dersleri alması gerektiğine anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir. Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans;
doktora öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Bilimsel hazırlık progra-
mında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin ve kredi yükünün yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Alınan lisansüstü
programa yönelik dersler, kredi yükünden sayılır ve not ortalamasında değerlendirilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin sınavlarında lisansüstü eğitimi için
öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi öğ-
retimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda
başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Bir yüksek lisans, doktora programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı

olduğu Enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarındaki li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı ol-
duğu anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenciliğe kabul; öğrencinin Enstitü Müdürlüğüne başvurusu, ilgili anabilim
dalı başkanlığının görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

(3) Özel öğrenci, devam ettiği derslerde, kayıtlı normal öğrencinin uyması gereken usul
ve esaslara uymak zorundadır.

(4) Derslerini başaran özel öğrenciye, isteği halinde Enstitü Müdürlüğünce başarı du-
rumunu gösterir bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında yer alan bir anabilim dalında

veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamla-
mış ve her bir dönem için en az 3 ders almış, aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş öğ-
renci, anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş ilanı, her yarıyıl akademik takvim çerçevesinde yapılır.
(3) Yatay geçiş başvuruları, yatay geçişi uygun görülen öğrencinin kabulü ve intibakı

anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalında en son ilan edilen li-
sansüstü öğrenci kabul şartları aranır.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre dikkate alınır.

(5) Tez aşamasındaki öğrencilerden, azami sürenin tamamlanmasına tezli yüksek li-
sansta üç yarıyıldan, doktorada dört yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar, yatay geçiş tale-
binde bulunamazlar.

(6) Enstitüde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tama-
mından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan as-
gari şartları yerine getirmeleri kaydıyla anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında
tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan
öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, anabilim dalı başkanlığının
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önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır ve gerekli görülürse bu öğrencilere fazladan ders aldırılabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş için ilan,
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile bir-
likte yapılır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci-
lerin intibakları, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

(9) Üniversitenin araştırma görevlisi veya öğretim elemanı kadrosunda olup başka bir
yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, talepleri olması halinde, ilgili
lisansüstü programın bulunması şartıyla, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın söz konusu programa yatay geçiş
yapabilirler.

Kesin kayıt
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendile-

rinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime göre Enstitü Mü-
dürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kesin kaydını yap-
tırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder ve yedek adaylardan başarı puanına göre eksik
kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna
ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

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

Kayıt yenileme
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar
çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğ-
renciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Geçen süre,
belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini
süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye
bildirmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders
çıkarma işlemleri danışman tarafından yapılabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti,

yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam
edemeyecek öğrencilerin kalan öğrenim süresi dikkate alınarak danışman ve anabilim dalı baş-
kanlığının uygun görüşleri alınıp yarıyıl başından itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye baş-
vurmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisansta en çok bir,
tezli yüksek lisans ve doktorada iki yarıyıla kadar dondurulabilir. Hastalık ve doğum için resmi
yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor, doğal afetler ve benzeri durumların ise ilgili mülki
idari amirliğinden alınacak yazı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilmesi gerekir. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresine dahil edilmez.

(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
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Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 46 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Ens-

titü Müdürlüğüne başvurması üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.
(2) Üniversiteden disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile başka bir üni-

versiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.
(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve

sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış, eksik olması veya belgelerde tahrifat olduğunun an-
laşılması durumunda öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Ka-
yıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders saydırma
MADDE 47 – (1) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı

veya özel öğrenci iken aldığı derslerin, Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması duru-
munda hangilerinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İntibak işlemlerinde AKTS değerleri esas alınır.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 48 – (1) Bir dersin yarıyıl kredi ve AKTS değeri, dersin başarıyla tamamla-

nabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümü; teorik dersler, uygulama, semi-
ner, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri
ifade eden değerlerin toplamından oluşur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenir.

(3) Lisansüstü öğretime başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar.

(4) Öğrenci, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla
iki ders alabilir. Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla
dört ders alabilir. Bu kapsamda alınan dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniver-
sitelerin lisansüstü öğrencileri, talepleri durumunda ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(5) Öğrencinin sınavlara girebilmesi için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve labo-
ratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen
öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(6) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel
sınav yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak
için tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70 puan, doktora
öğrencilerinin 75 puan almaları şarttır. Bilimsel hazırlık, uzmanlık alan dersleri ve seminer ise
başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir.

(7) Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu
dersi almak zorundadır. Söz konusu dersin ilgili yarıyıldaki programda yer almaması halinde,
danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, dersin
bulunduğu yarıyıl dikkate alınmaksızın öğrenci başka bir ders de seçebilir.

(8) Ders aşamasında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri seminer vermek zorundadır.
Seminer sunum duyurusu, anabilim dalı başkanlığının yazısı ile Enstitü tarafından ilan edilir.
Seminer, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması
halinde seminer tekrarlanır.

(9) Genel ve ek genel sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
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(10) Sağlık raporları da dahil devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, o
dersten başarısız sayılırlar.

(11) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında
iseler danışman/yeterlik/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak
başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, öğrenim süresine dahil edilir; ancak, tez dö-
neminde geçirilmesi gereken asgari süreye dahil edilmez.

Tez ve proje yazım dili
MADDE 49 – (1) Tez yazım dili Türkçedir. Yabancı dilde öğretim yapılan program-

larda; öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile yüksek lisans tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı
dilde yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme
MADDE 50 – (1) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine ilişkin işlemler;

23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer
Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat
MADDE 51 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Enstitü kayıtlarında yer alan posta ad-

resine, Üniversite tarafından sağlanan/beyan edilen e-posta adresine veya öğrenci otomasyon
sistemine iletilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(2) Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar, öğrenciye tebliğ yerine geçer.
Diğer hükümler
MADDE 52 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla

lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları, Rektörlüğün bulun-

duğu il dışında sürdürülemez.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 52 nci maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 28 inci maddenin ikinci fıkrası 2014-2015 eğitim-öğretim

yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                              4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4847 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4848 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4849 
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Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4850 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4846 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4885 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4884 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4883 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4880 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4873 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4872 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4871 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4870 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4868 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4867 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4863 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4861 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4860 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4859 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4858 
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İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4857 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 4854 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı "1 Kalem Cihaz ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130,00 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 4831/1-1 
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SUNUCU, DİSK ÜNİTESİ VE YEDEKLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Sunucu, 

Disk Ünitesi ve Yedekleme Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4761/1-1 
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1 KISIM 73 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "1 

Kısım 73 Kalem Cerrahi Alet", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130,00 TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2.Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATINYAZILI OLDUĞUTEKLİFMEKTUBU, dış zarfta ise 

iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3.Teklifler, 16.07.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4.İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5.İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6.Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 4911/1-1 
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TÜVEK BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE  

HİZMET İŞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

16 Personel Çalıştırılması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020 /338157  

1-İdarenin  

a) Adresi :Yenice  Mah. Cumhuriyet Cad. No:10   06890      

Kızılcahamam /ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası :0 312 736 1250       0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  :k.hamam@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :16 Personelin 12 ay çalıştırılması Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer :Türkiye Yerbilimleri Karot ve Veri Bilgi Bankası 

                                                       TEMMELLİ 7 SİNCAN/ANKARA 

c) İşin süresi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 

içinde işe başlanacak olup, işin süresi 12 Ay 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :MTA Orta Anadolu III.Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  17  / 07 / 2020  Cuma  Günü saat  : 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1 Gerçek 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-,(Yüz) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. . İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. N0:10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

 4794/1-1 
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KONSİNYE DUYURUSU 
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumundan: 
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri işyurtlarındaki kantinlerinde, elektrikli eşyalar 

(televizyon, buzdolabı, elektrikli su ısıtıcısı /kettle, saç kurutma makinesi, vantilatör ve kulaklı 
küçük el radyosu) 36 (otuz altı) ay süresince konsinye satış uygulaması ile satışa sunulacaktır. 
Konsinye satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 
İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te düzenlenmiştir. 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile konsinye satış başvurusu 
uygun bulunan başvuru sahibi/firma arasında konsinye satışlara ilişkin karşılıklı yükümlülükleri 
düzenlemek amacıyla konsinye satış sözleşmesi imzalanacaktır. 

1 - Başvuru Yapılacak Kurum :  Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
a) Adresi : Namık Kemal Mah. Milli Müdafaa Cad. No: 22   06420 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks/ 
    Belgegeçer Numarası : 0 312 414 79 53 
  0 312 424 01 84 (faks/belgegeçer) 
c) Elektronik Posta Adresi : iydb@adalet.gov.tr 
ç) Kayıtlı Elektronik Posta  
    (KEP) Adresi : isyurtlari@hs01.kep.tr 
d) Konsinyeye Yönelik Açıklama  
Dokümanının Görülebileceği  
İnternet Adresi : www.iydb.adalet.gov.tr/Home/SayfaYonlendir/konsinye 

-duyuru-ve-dokumanlari 
2 - Konsinye Başvurusunun:  
a) Yapılacağı Yer : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 
b) Yapılacağı Son  
     Tarih ve Saat : 03/08/2020 - 17:30 
3 - Konsinye başvurusunda istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler Konsinye Satış Sözleşmesi Başvuru Şartnamesi ve eklerinde yer almaktadır. Gerçek ve 
tüzel kişiler konsinye satış sözleşmesine yönelik başvurularını, yazılı ve imzalı talep/başvuru 
mektubu ile yapacak olup başvurularına sunulması zorunlu belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

4 - Başvuru sahipleri en az üç farklı ürün türünü teklif etmek zorundadır. Ayrıca teklif 
edilen elektrikli eşyalar, satış sonrası hizmetler ve garanti ile diğer teknik yeterlik kriterlerini 
sağlamalıdır. 

5 - Konsinye satış başvuruları yapıldığı tarih itibariyle değerlendirmeye alınacak olup 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunun değerlendirmeye ilişkin kararı 
başvuru sahibine tebliğ edilecektir. 

6 - Diğer Hususlar: 
6.1. Konsinye satış sözleşmesi kapsamında kantinlere bırakılan ürünlerin mülkiyeti, satış 

işlemi gerçekleşene kadar bu ürünü kantine bırakan konsinyatör firmaya aittir. Bu ürünün 
satılamaması veya raf ömrünü doldurması durumunda ürün, konsinyatör firma tarafından geri 
alınacaktır. 

6.2. Başvuru sahibi, konsinye başvurusu dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde her 
bir ürün için işyurdu müdürlüklerine konsinye satış geliri teklif edecektir. Ayrıca Kuruma reyon 
kullanma bedeli ödeyecek olup toplam satış tutarının dokümanda belirtilen tutarı geçmesi halinde, 
aylık toplam satış tutarının belirli bir oranına tekabül eden tutarı işyurdu müdürlüğüne 
ödeyecektir. 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

6.3. Kantin yararlanıcılarının talepleri çerçevesinde konsinye satış sözleşmesine konu 

elektrikli aletlerin/ürünlerin satışı yapılacak olup Kurum bu ürünlerin alım miktarı konusunda 

herhangi bir garanti vermemektedir. 

6.4. Konsinye satış sistemi ve sözleşmelerine yönelik ayrıntılı açıklama ve konsinye satış 

başvurusuna ilişkin dokümanlar Kurumun resmî internet sayfasında yer alan Konsinye Bilgi 

Modülündeki “Konsinye Duyurusu ve Dokümanları” segmentinde yer almakta olup dokümanlar 

buradan indirilmek suretiyle başvuru yapılabilecektir. 

6.5. Kurum, konsinye satış başvurularını Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 

Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve konsinye satış 

başvurusu dokümanlarındaki düzenlemeler çerçevesinde değerlendirecek ve uygun başvuru sahibi 

ile sözleşme imzalayacaktır. Kurum konsinye başvurularına yönelik değerlendirme sürecini iptal 

edip etmemekte; uygun ürün veya ürün gruplarını içerecek şekilde konsinye satış sözleşmesi 

imzalama konusunda takdir hakkına sahiptir. 

 4921/1-1 

—— • —— 
BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüzden Rize İyidere 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne 

1.500.000 Kg Big-Bag Torbalı kuru çay nakliye işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. 

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.07.2020 günü saat 14:00’e kadar Tirebolu Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 4809/1-1 



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/544 Esas 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. 

 4766/1-1 

—— • —— 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki ilanımız iptal 

edilmiştir. 

 

Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Der  

Eğitim Programları 

ve Öğretim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Genel Sosyoloji ve Metodoloji 

alanında doktora yapmış olmak. 

 

İlan olunur. 

 4922/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı (RETAV) 

VAKFEDENLER: Cemal BEKLE, Erdinç ÇEKİÇ, Erdem GÜYÜMGÜLER, Coşğun 

KAÇAR, Hüseyin GEZEN 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.03.2020 tarihinde kesinleşen, 24.12.2019 

tarih ve 2019/462 E., 2019/316K. sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci 

yurdu yaptırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Yönetim Kurulunca kamu yararına faaliyet gösteren bir 

kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 4832/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4904/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4905/1/1-1 

  



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4905/2/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4905/3/1-1 

  



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4906/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4907/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4924/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4923/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MADEN TETKİK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

MAKİNA İKMAL DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA / ÇANKAYA 

Adresi 

Çukurambar Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 33A 

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 60/ 

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14 

Posta Kodu 06800 E-Mail selcan.oguz@mta.gov.tr. 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Şener İnşaat Emlak Turizm Otomotiv 

Toptan Altın ve Mücevherat Alım Satımı 

İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Sanatoryum Caddesi No: 101 

Keçiören/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
805 004 7501 (Dışkapı V.D)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
129252  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4891/1/1-1 
  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MADEN TETKİK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

MAKİNA İKMAL DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA / ÇANKAYA 

Adresi 

Çukurambar Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 33A 

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 60/  

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14 

Posta Kodu 06800 E-Mail selcan.oguz@mta.gov.tr. 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Eroğlu Conta Balata Otomotiv İthalat 

İhracat Limited Şirketi 
 

Adresi 
Ostim Osb Mah. 1130. Sk. No: 44 

Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
366 059 3266 (Ostim V.D)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
436800  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4891/2/1-1 
 

  



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MADEN TETKİK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

MAKİNA İKMAL DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA / ÇANKAYA 

Adresi 

Çukurambar Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 33A 

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 60/  

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14 

Posta Kodu 06800 E-Mail selcan.oguz@mta.gov.tr. 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ahir Otomotiv Taahhüt Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi 
 

Adresi 

İvedik Caddesi Hurdacılar Sitesi No: 8-C 

Blok İç Kapı No: 471 

Yenimahalle/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
010 003 0140 (Yenimahalle V.D)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
105105  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4891/3/1-1 
 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

MADEN TETKİK VE ARAMA 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

MAKİNA İKMAL DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA / ÇANKAYA 

Adresi 

Çukurambar Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No: 33A 

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 60/  

0 (312) 285 42 70 - 285 58 14 

Posta Kodu 06800 E-Mail selcan.oguz@mta.gov.tr. 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özuğur Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Talatpaşa Mah. Dünür Sk. No: 27 

Kağıthane/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
716 001 0852 (Şişli V.D)  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
307748  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4891/4/1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4914/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4913/1-1 

  



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN KARAR 

 
 4915/1-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4908/1-1 

 
 
 
 
  



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4919/1-1 

 
  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 4920/1-1 
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4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 4757/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 
 4758/1-1 

  



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

 
 4760/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

 



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 4762/1-1 

  



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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 4763/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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 4764/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  
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 4765/1-1 

  



4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz 2020 – Sayı : 31175 

 

 
 4793/1-1 
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Sayfa

1

2

5

9
10

31

49

50

51
60
67

113

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği

DÜZELTMELER: Anayasa Mahkemesinin 4/12/2019 Tarihli ve E: 2019/39
(Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/44 Sayılı Kararı ile İlgili
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve
9392 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


