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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Bilim Üniversitesinden:
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemlerini, bu programlardaki
eğitim ve öğretimin yürütülmesi ve mezuniyet koşullarını kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek li-

sans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora prog-
ramlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile
kabul edilenler için on dört yarıyılı,
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ç) EABD: Enstitü Anabilim Dallarını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarını,
e) Enstitü: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yö-

netim Kurulunu,
ğ) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
h) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,
ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ankara Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek

lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, doktora
programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi
ile kabul edilenler için on yarıyılı,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçe

ve İngilizce’dir. Bununla birlikte Senato onayı ile yeni Türkçe ve İngilizce programlar da açı-
labilir. İngilizce olan programlarda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler
Senato tarafından belirlenir.

(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce ye-
terliklerini belgelemek zorundadır. Türkçe tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili
EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı olmak kaydıyla yabancı dil koşulu
aranabilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kul-
lanılabilir. Bu kapsamda YÖK yabancı dil eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. İngilizce dil koşulu
gerektiren yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adayların İngilizce
dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Asgari puanlar girilecek prog-
ramların özelliklerine göre daha yüksek olabilir.

(4) Resmî dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim ku-
rumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik
süresi, Türkçe lisansüstü programlar haricinde, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır.
Lisansüstü programa başvurulan tarihte dil sınavı puanının geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Dil hazırlık sınıfında okuyup, bir yılın sonunda İngilizce yeterli puanı alamayan öğ-
rencilerin ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde

tanımlandığı şekilde geçerlidir.
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(2) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı ol-
duğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine
dâhildir.

(3) Senatonun belirlediği şartlar çerçevesinde, bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık
programlarında geçirilen süreler ile Enstitü Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar prog-
ramın süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine dâhildir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki
programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan
derslerine karşılık gelen yarıyıllar program süresine sayılır.

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üze-

re, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim ve öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminin başlangıç

tarihi ve süresi Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir eğitim ve öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin süre ve ta-

rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığının koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilân edilir.
(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu derslerin grupları, kapasiteleri

ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB önerisi üzerine  Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından karara bağlanır.

Lisansüstü eğitim
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora program-

larını kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulunun

önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulu tarafından incele-
nip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır.

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

Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ya-
pılır.

Değişim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans ya da doktora

programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları EABDB’nin onayı ve Üniversitedeki li-
sansüstü derslere ilgili EABDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
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(2) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz.
Özel öğrenciler; seminer, dönem projesi ve teze kayıt olamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tara-

fından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek
lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle doktora
programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM
tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek
lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına
sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notuna
sahip olma şartı aranmaz. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun
ağırlığı yüzde 50’den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES
puanı ve lisans not ortalaması yanı sıra ilgili EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato
onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değer-
lendirmeye alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı
bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak aday-
ların programa kabulünde ve giriş başarı puanının hesaplanmasında lisans bitirme not ortala-
ması dikkate alınır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir. 

(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve
yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda yüksek lisans not ortalaması, lisans derecesi ile baş-
vuranlarda lisans not ortalaması yanı sıra EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı
ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendir-
meye alınabilir. Doktora programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate
alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir. 

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

(5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son baş-
vuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tari-
hinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.

(6)  EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için bu Yönetmelik dı-
şında kalan başvuru koşullarını Enstitüye önerir. Enstitü Kurulunun önerisi, Senato tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır. Karar Enstitünün ve/veya ilgili EABDB’nin resmî internet
sayfasında ilân edilir.

(7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

(8) Kayıt için doğrudan veya elektronik ortamda istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan
ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapıl-
maz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek
kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır.
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(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB’nin ilân ettiği
ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri
eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi duru-
munda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer ulus-
lararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz ko-
nusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, YÖK tarafından
ilan edilen süredir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Öğrencilerin kabulü, ilgili EABDB önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvuru ve ka-
bulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önceki tamamlanmamış lisansüstü programından

ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma durumları 17 nci maddenin birinci fıkrası
ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek ilgili EABDB’nin önerisi üzerine,
Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akade-
mik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğ-
rencinin başvurusu ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapıla-
bilir. Öğrenci, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda
bulunamaz; ancak tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrenci ilgili EABDB önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tekrar tezsiz programa geçebilir. Geçiş başvurusu onay-
lanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

a) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın baş-
vurusu, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

b) Tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari
başvuru koşullarını sağlaması, tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması
ve halen kayıtlı olduğu genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşuluyla adayın baş-
vurusu üzerine, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisansüstü programlara giriş şartlarını

sağlayan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksiklik-
lerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
adaylar.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanlarda almış adaylar.

c) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yüksek
lisans programı adaylarından bölüm başkanlığınca uygun görülen ve Senato tarafından onay-
lananlar.
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ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen ve ön koşul ders-
lerinden oluşan bilimsel hazırlık programı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya dok-
tora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on altı
krediyi geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında ya-
pılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans
derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine
geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans
ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu dersler, doktora programını tamamlamak için
gereken derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programı kapsa-
mındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü
program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez. Bu sayı, ilgili EABDB’nin
gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

Programa ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına,

doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylan-

mış örneği kabul edilir.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılabilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-
rafından yapılan derslerdir. Öğrenci, ders yükünün en az yarısını kayıtlı olduğu programdan
alması gerekir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.
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(3) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile
laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur.

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

(6) Araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, dönem projesi, tez çalışması ve
benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

(7) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci ilk ya-
rıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Buna uymayanlar öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

Ders yüküne ilaveten alınan dersler
MADDE 18 – (1) Ders yüküne ilaveten alınan dersler, programın gerekli ders yüküne

ilaveten alınan kredili derslerdir. İlgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
bu derslerin notları genel not ortalamasından çıkartılabilir ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, dönem için gerekli öğrenim ücretini ödeyerek

akademik takvimde ilân edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü-
dür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belir-
tilen ders ekleme bırakma haftasında da ders kaydı yaptırabilir. Öğretim ücretini ödemeyen
öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya
yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-
ludur.

(4) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, kayıtlı ol-
dukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
yedi haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, ilgili EABDB’nin ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

c) Öğrenciye bilimsel hazırlık programı dâhil olmak üzere, kayıtlı olduğu her yarıyıl
bir dersten çekilme hakkı verilir ve “W” notu ile öğrencinin not çizelgesine işlenir.
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ç) Çekilme işlemi yapılan seçmeli derslerin tekrarlanması zorunlu değildir.
d) Kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki ya-

rıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar
kayıt yaptırdıklarında, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez konusu
ve/veya tez danışmanı değişebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli bel-
gelerle başvurmak koşuluyla ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda
öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ve
kaç yarıyılı tamamlamış olduğu ayrıca belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili
EABD yüksek lisans, doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak iste-
diği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını geldiği üniversiteye kabulde veya yatay
geçiş başvurusu esnasında sağlamış olması gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bil-
gisini belgelemesi veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Bu kapsamda gel-
diği üniversitenin İngilizce yeterlik sınav sonucu da Üniversite tarafından değerlendirilir. Hu-
kuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin baş-
laması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin
en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır. Dönem projesi, araştırma yöntemleri
ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz.

(5) Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce al-
mış oldukları ve ders yüküne sayılan derslerin notu 100’lük tabana çevrilip, 22 nci maddede
yer alan tablo kullanılarak öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Yatay geçiş intibak işlemlerinde 24 üncü madde hükümleri dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam
durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu ders notuna katkısı dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(2) Bir derse ait değerlendirme kıstasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ba-
şında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler yarıyıl içi başarı durumları hakkında bilgilendirilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri, ilgili öğretim elemanı tarafından yarı-
yılın ilk ayı içinde dersin internet sayfası vasıtasıyla ilân edilir.

(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.
(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerin mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından ge-
çerli görülenlere telafi imkânı verilir.
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(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafın-

dan, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje
çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

(2) Başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğren-

cisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.
b) Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programla-

rında sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu yüksek lisansta en az 70’tir,
doktora programında ise en az 80’dir.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak
veya seçmeli derslere ilgili EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.

(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla başarılı olunan dersler tekrarlana-
bilir veya ilgili EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Tekrarlanan derste önceki
not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Ders Notu Katsayı Puan Aralığı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 70-79
CC 2.00 60-69
DC 1.50 50-59
DD 1.00 45-49
FD 0.50 35-44
FF 0.00 0-34

(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:
a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,
(I) notu kendiliğinden kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) haline gelir. Ancak bu süre,
uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili
EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına
kadar uzatılabilir.

b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışma-
larını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalış-
malarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel
öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.
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ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. Kredili derslerde (FF), kre-
disiz derslerde (U) notu gibi işlem görür.

d) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) (EX) Notu: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı gö-

rülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir.
(EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

f) (W) notu: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları, akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilân edilir. İlan edilen ders notlarına yalnızca maddî
hata bulunduğu gerekçesiyle ilân tarihini izleyen on beş gün içinde ilgili EABDB’ye itiraz için
başvurabilir. İtiraz başvurusu, öncelikle dersin hocası tarafından değerlendirilir. Öğrencinin
aynı sınav için ikinci kez itiraz başvurusunda bulunması durumunda, ilgili EABDB’ce görev-
lendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca değerlendirilerek ilgili EABDB
ve Enstitü tarafından karara bağlanır.

(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca
belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili
EABDB’ye yazılı olarak düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara
bağlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer

nottur. Öğrenci, koşullu geçer not aldığı dönem ortalaması yüksek lisansta 2.70, doktorada
3.00’ın üzerinde ise koşullu derslerinden geçmiş sayılır. Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan
anabilim dalları tarafından yürütülen lisansüstü programlarda koşullu geçme esası uygulan-
maz.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U, doktora programlarında
CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak
değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda
almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.

Not ortalamaları
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına

katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin kurumsal kredi değerle-
rinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
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b) Bu Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(4) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde mezuniyet için gerekli genel

not ortalamasını tutturamayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bi-
timini izleyen on beş gün içerisinde, Enstitü Kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olmadan
yüksek lisans programında CC ve CB notu aldıkları, doktora programında ise CB notu aldıkları
derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeyecekleri
ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70,
doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması, Hukuk Fakültesi bünyesindeki ana-
bilim dallarınca yürütülen yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının
en az 70 ve doktora programından mezuniyet için en az 80 olması gerekir.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için, bu Yönetmeliğin

ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi, Enstitü tarafından kayıt altına alınmak

koşulu ile;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının teslim edildiği,
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğ-

retimi için belirtilen harf notlarının ilân tarihidir. Harf notları ilân edildikten sonra, maddi hata
düzeltmesi, I notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf
notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği,

tarihtir.
Bütünleme sınavları
MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.
Etik hususlar
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde uyulması gereken etik kurallar

Senato tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde

yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK
onayı ile ilân edilerek duyurulur.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-
gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-
yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30

AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden, toplam yirmi bir kredi ve 120
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi, araştırma yön-
temleri ve yayın etiği dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, araştırma yöntemleri
ve yayın etiği dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değer-
lendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi hazırlar ve seminer dersinin
alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi sunar.

(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en çok iki lisans
dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan dersler alabilir. Bu
derslerin sayısı ikiyi geçemez.

(4) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla program
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre ha-
riç, 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.

(6) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve araştırma yön-
temleri ve yayın etiği dersi ile seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içeri-
sinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde
ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(7) Tezli yüksek lisans programında asgari süre üç yarıyıldır.
Yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili EABDB her öğrenci için Üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrenci-
nin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Ens-
titüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez
önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak
şekilde belirtilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.
Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması, sonuçlandırılması ve diploma
MADDE 32 – (1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından iti-

baren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği
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sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce program-
lar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise
Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. 

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü
söz konusu teze ilişkin, Senatonun belirlediği koşullara uygun olarak, intihal yazılım programı
raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gön-
derilir.

(3) Tez jürisi, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka
bir üniversitenin öğretim üyesi olur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danış-
manı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Tez yazım kurallarına uygun olup olmadığı ve formatı ilgili EABDB veya Enstitü tara-
fından görevlendirilen bir birim tarafından yapılır. Tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirtilen rapor ile birlikte tezin istenilen sayıdaki nüshası ilgili EABDB aracılı-
ğıyla Enstitüye gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, ilgili EABDB tarafından izleyen üç gün içerisinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden Enstitü tarafından uygun
bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az üç kop-
yasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.
Enstitü Yönetim Kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-
dan en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci, bu süre içinde gerekli düzeltmeleri ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da
savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler, başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği ke-
silir. Bu süre, azami süreden sayılmaz.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi birinci savunmasında veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin

talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tezi Enstitü Müdürü tarafından imzalanan ve tez tutanak formu Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır ve öğrenciye
tezli yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
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(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-
mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve etkinliklerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az ol-

mamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dö-
nem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık programında
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 yarıyıl-
dır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili EABDB, her öğrenci için ders seçiminde
ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans
düzeyinde ders vermiş veya vermekte olan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç li-
sans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(5) Öğrenci, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla izlediği ders
yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan lisansüstü dersler ala-
bilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(6) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.

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

Tezsiz yüksek lisans programında başarı ve diploma
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandır-
maktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
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a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü

Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK
onayı ile ilân edilerek duyurulur.

Doktora programında süre ve ders yükü
MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere,
en az yedi ders, araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, araştırma yöntemleri ve yayın
etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(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.

(6) Doktora programındaki öğrenciler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla lisans ve yüksek lisans dersleri ala-
bilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programlarında ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
diğer üniversitelerden verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders
alabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) İlgili EABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir

tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
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belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer üniversitelerden öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yöne-
tebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki 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.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce ilgili EABDB
tarafından Enstitüye bildirilir.

(3) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını doktora programı derslerini ve
seminerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, ilgili EABDB 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 dâhil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-
şur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanların-
dan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanma-
sında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu
hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

(8) 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, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları, Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini iz-
lemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması
durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden
en geç altı ay içinde yapılır.

(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere
olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda
yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda ilgili EABDB’nin önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, en geç altı ay

içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik
çalışma planını kapsayan tez önerisini, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savu-
nur. Bu tez önerisi, tez başlığı, içeriği, tezden beklenen sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini
içeren, bilgisayarda hazırlanmış matbu form olarak ilgili EABDB aracılığı ile Enstitüye gön-
derilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi hakkında
yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağı-
tır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili EABDB tarafından işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık dönemleri içinde yılda 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 yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu
tez izleme komitesi tarafından Başarılı (P) veya Başarısız (U) olarak belirlenir. Tez izleme ko-
mitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

sözlü savunulması aşamalarını içerir.
(2) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci, tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanı

yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı tez izleme ko-

mitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir
dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.
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(4) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde

İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe

programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin dü-

zenlemeler şunlardır:

a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir oldu-

ğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal

yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde

gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim

Kuruluna gönderilir.

b) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu

onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışma-

nın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hak-

kı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla

bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-

yanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format, içerik ve intihal yönünden Enstitü

tez uzmanı tarafından kontrol edilip uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB

tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim sü-

resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde ilişiği kesilir.

(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı

bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-

diği tarihtir.

(8) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası

elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve etkinliklerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gön-

derilir.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                   4 Nisan 2021 – Sayı : 31444



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri,

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin,
Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler
MADDE 42 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Tezli yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşul-

larını sağlayanlara verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması, tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
c) Doktora diploması, doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara ve-

rilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar, Rektör ve Enstitü Müdürü.
b) Geçici mezuniyet belgesi, Enstitü Müdürü.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tara-

fından, askerlik belgesi ise Enstitü Müdürü.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirle-

nir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine “İkinci Nüsha” ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 43 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite

öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar. Tez danışmanı atamasını
takip eden yarıyıldan itibaren öğrencinin tez danışmanı akademik danışmanlığı görevini yürü-
tür.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
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Disiplin
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

(2) Enstitü görevlileri hakkındaki disiplin işlemleri için ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Burs
MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 46 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan

önce Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt
yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
İzin
MADDE 48 – (1) Enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik,

yurtdışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi
koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.
İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğ-
rencilere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını
belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim
süresine katılmaz.

(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğ-
renciler için belirlenen kayıt dondurma ücretini ödemek zorundadırlar.

(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine
dahil edilir.

(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte Enstitüye yapılır.
(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır.

Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra
yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa
dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler ilgili
EABDB tarafından incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla kesinleşir.

(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal
yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler.

Kayıt sildirme
MADDE 49 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Enstitüye dilekçe ile başvurarak ka-

yıtlarını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
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için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru
ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 50 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan
posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde Enstitüye bu değişikliği bildirmemiş
veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin Enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gön-
derilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim lisansüstü programları

MADDE 51 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans
programına ilişkin usullere tabidir.

(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri EABDB önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

Diğer hükümler

MADDE 52 – (1) 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 belirlenir.

(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(3) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Av-

rupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve yönetim organlarının görevlerine 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 Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Avrupa hareketlerini yakından izlemek ve Avrupa Birliğine (AB) siyasi, iktisadi ve

hukuki yönden uyum sağlamak amacıyla; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ih-
tiyaç duydukları alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme
ve benzeri çalışmaları yapmak, bilimsel görüş veya rapor vermek, proje ve benzeri teknik araş-
tırmalar yapmak.

b) Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve ilgili coğrafya ile uluslararası kuruluşları kapsa-
yacak şekilde geçmişte meydana gelmiş, halen mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğ-
retim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak.

c) Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve ilgili coğrafya ve uluslararası kuruluşlar ile Türkiye
ilişkilerini kapsayan konularda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve strateji geliş-
tirmek.

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda Merkezin amaçlarına uygun olarak sertifika programları
düzenlemek.

d) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak
proje faaliyetleri yürütmek.
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e) Merkezin kapsam alanı içinde yer alan yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler,
araştırma merkezleri, enstitüler başta olmak üzere ilgili tüzel kişiliğe sahip kurumlarla, Mer-
kezin hedefleri doğrultusunda işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlarla Merkezin ilgili ol-
duğu alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak amacıyla
ilgili mevzuat kapsamında öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

f) Bu maddede belirtilen konular çerçevesinde birçok dilde rapor, bülten, proje, kitap
ve dergi başta olmak üzere; süreli ve süresiz yayınlar yapmak ve oluşturulan bilgi birikimini
ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

g) Merkezin amaçları kapsamında belirlenen konularda akademik çalışmaların yanında
medya çalışmaları yapmak; film, kısa film, belgesel hazırlamak, fotoğraf, resim ve karikatür
sergileri ve benzeri sergi ve yarışmalar düzenlemek veya bu tür faaliyetlere destek olmak, katkı
sağlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili eğitimi güçlendirmek ve yaygın-
laştırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının içeriğinin ve tez çalışma-
larının alt yapısını oluşturmak.

h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde danışmanlık yapmak ve gerekli koordi-
nasyonu sağlamak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, yerine müdür yar-
dımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendi-
rilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak üzere,
Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yar-
dımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütül-

mesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

tespit etmek.
e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak, alınan kararları uygulamak.
f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı da dâhil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversitenin öğretim elemanları
arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden olu-
şur. Yönetim Kurulunun toplamda on bir üye olması şartıyla Merkezin çalışma alanıyla ilgile-
nen kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar arasından en fazla üç üye de aynı usulle görev-
lendirilebilir.  Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ay-
rılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan
üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hal-
lerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür
yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek.
b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere

Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendi-
rilecek adayları tespit etmek.

c) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-
larla işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleş-
tirmek.

ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.
d) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
e) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; 5 inci maddede belirtilen amaçlar ve faaliyet alan-

larında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bu-
lunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirme ve
üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayı ile gerçekleşir. Danışma
Kurulu, en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda
en az iki defa salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve kararlar alır.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek
ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş öncelikli olarak Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Antalya AKEV Üniversitesinden:
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larına ilişkin eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürü-
tülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim-öğ-
retime, sınavlara, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı (EADB): Enstitü bünyesindeki programların

başkanını,
d) Enstitü Kurulu (EK): Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ens-

titü Kurulunu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,
f) Etik ihlal: YÖK’ün ilgili mevzuatında tanımlanan bilimsel araştırma ve yayın etiğine

aykırı eylemleri,
g) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,
ğ) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination Sınavını,
h) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da labo-
ratuvar saatinin yarısının toplamını,

ı) Müdür: Enstitü Müdürünü,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin yapmakla yükümlü olduğu

bitirme projesini,
k) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Antalya AKEV  Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
n) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışma-

sındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,
o) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
ö) Üniversite: Antalya AKEV  Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı programın tezli yüksek lisans

programı açık olması durumunda tezli yüksek lisans programına başvurmak için gerekli ko-
şulları yerine getirmek kaydıyla EADB önerisi ve EYK kararıyla belirlenen kontenjan dahilinde
toplam kontenjanın %20’sini geçmeyecek şekilde tezli yüksek lisans programına geçiş yapa-
bilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EADB önerisi ve EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans
programından mezun olabilmek için tezli yüksek lisans programına başladıktan sonra en az iki
ders, seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekir.

(3) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli
ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve önerisi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip
olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde,

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

ALES şartı aranmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına

sahip olmaları gerekir, ancak ALES puanı aranmaz.
(3) Adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşu-

luyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci ka-
bulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi 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 aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

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

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (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 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bu yedi dersten bir tanesi bilimsel araştırma
yöntemleri ve etiği konularını içeren bir ders olmak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
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(3) Tezli yüksek lisans programı, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer
dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden olu-
şur.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğrenci, en geç da-
nışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

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

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

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

(3) Tezli yüksek lisans programlarında, yüksek lisanstan mezuniyet için ağırlıklı genel
not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla
tamamlanması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak en erken
üçüncü yarıyılın sonunda mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez savunma-
sına alınabilir. Bu öğrencilere başarılı olmaları durumunda yüksek lisans diploması verilir.

(5) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dör-
düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
EADB önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıla kadar
ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için Üniversitenin

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin da-
nışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanlar, ilgili EADB öğretim üyeleri veya diğer birimlerde görev yapan ilgili
bilim alanının öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde, Üniversitede ders veren veya  EYK tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının gerektirdiği durumlarda ikinci bir danışman atanabilir. Atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya
kadar EADB tarafından, danışman atanması sonrasında ise danışman tarafından yürütülür.

(5) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın EYK’ya yazılı başvurusu, ön-
ceki danışmanın, EADB’nin, yeni danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü tez yazım kılavuzu kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.
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(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin son
15 gün içinde alınmış intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkan-
lığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üni-
versite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin altı adet nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını EADB aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, Enstitü anabilim dalı koordinatörlüğünde söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı,
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda tez savunma sınavı, EYK kararıyla
uzaktan savunma sınavı olarak da gerçekleştirilebilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EADB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

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

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

(9) Öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla aynı programın tezsiz
yüksek lisans programı açık olması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK talep halinde teslim süre-
sini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine ge-
tirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalındaki programın Üniversite tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-
zuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Öğrenci YÖK’ün sistemine giriş yaparak YÖK Tez Veri Giriş ve Paylaşım Formunu
referans numarası alarak Enstitüye teslim eder. Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek
lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine su-
nulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve
bir dönem projesi olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Bu 10 dersten bir tanesi
bilimsel araştırma yöntemleri ve etiği konularını içeren bir ders olmak zorundadır. 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 üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı

Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın EYK’ya yazılı başvurusu, ön-
ceki danışmanın, EADB’nin, yeni danışmanının onayı ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.

Diploma
MADDE 14 – (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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına başlamadan önce doktora yeterlik sınavını başarıyla geç-
mesi ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği tez konusunu Enstitüye bildirmesi zorunludur.

(4) Doktora programlarında EADB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.
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Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 70 puana sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az 10 yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 65 puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar
Senato kararları ile yükseltilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-
ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-
meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğ-
renci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya
ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.
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Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

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

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

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

(5) Doktora programından mezun olabilmek için azami süre yedi yarıyıldır. Yeterliği
tamamlamayı müteakiben üç adet tez izleme komitesi toplantısını tamamlayan öğrenci tez sa-
vunmasına müracaat edebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) En geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, EADB her öğrenci için Üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla ke-
sinleşir. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrencinin akademik danışmanlığı görevini Enstitü
Anabilim Dalı Başkanı yürütür.

(2) Danışmanlar, ilgili EADB öğretim üyeleri veya diğer birimlerde görev yapan ilgili
bilim alanının öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip
öğretim üyesi bulunmaması halinde, EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-
lir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (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 gi-
rer.

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

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen
ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Üniver-
sitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye 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 Enstitüye önerebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorun-
dadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışma-
nının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü Anabilim/Ana-
sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi toplantıları, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında
birer kez olmak üzere yılda en az iki kez ve en geç altı ayda bir yapılır. Bu toplantılarda tez iz-
leme komitesi üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda tez süreci yapılandırılır.

(5) Tez izleme komitesi toplantısı sonunda danışman ve komite üyeleri tarafından dok-
tora tez izleme komitesi toplantı tutanağı doldurularak imzalanır ve en geç üç gün içinde Ens-
titüye teslim edilir.

(6) Doktora tez savunma sınavından önce en az üç tez izleme komitesi toplantısının
(doktora tez önerisi savunması hariç) yapılmış olması ve tutanakların zamanında Enstitüye tes-
lim edilmiş olması gerekir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. Her yarıyılda sadece bir tez izleme komitesi yapılabilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının öne-
risi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üye-
leri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını Anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş istenen sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi EYK’nın onay tarihi-
dir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Lisansüstü dersler, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

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

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Enstitüdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konserva-
tuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygu-
lanır.
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Süre
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını Enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üni-
versite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim
kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (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 Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB önerisi ve EYK’nın
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar konusunda genel kurallar
uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Yüksek lisans öğrencileri
bilimsel hazırlık programı kapsamında aldıkları dersleri tamamladıklarında harf notu ile değil
başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilirler.
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(5) Öğrenci birinci yarıyıl alıp başaramadığı dersin yerine takip eden yarıyıl, EADB
önerisi ve EYK kararı ile bir başka ders alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Uzaktan öğretim programları
MADDE 31 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. 

(2) Enstitü bünyesinde yürütülmekte olan örgün öğretim programlarındaki mevcut ders-
lerin %40 oranına kadar olan kısmı uzaktan öğretim yoluyla sürdürülebilir.

Misafir öğrenci ve özel öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında

öğrenim gören öğrenciler, ilgili EADB görüşü ve EYK’nın onayı ile misafir öğrenci olarak ka-
bul edilerek danışmanlık ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu
statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğren-
ciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine
getirmek zorundadırlar.

(2) Misafir öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir.
Bu öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin kredisi ile başarı notunu belirten belge ve-
rilir.

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

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda
verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.  

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o ders için
ödedikleri tutar iade edilmez.

(7) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla
kabul edilme koşulları ilgili yönerge ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve ka-
yıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl
öğretiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce, Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Enstitü
Müdürlüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak,
Enstitü Yönetim Kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar EYK tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 35 – (1) Enstitü Anabilim/Anasanat Dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili EK’da görüşülerek onaylanır.
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(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıklarının önerileri üzerine
EYK tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

(5) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programla-
rında yer alacağını, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı belirler ve EADB tarafından ona-
nır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EADB tarafından yapılır.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belir-
lenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili EADB
önerisi ile EK tarafından belirlenir.

(2) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer ders türlerinin
%20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınav-
larına alınmaz. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez da-
nışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora
programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

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

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(7) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OPTİK BİLİMLER UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhu-

riyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIMSAL ÜRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda

ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları ile yönetim

organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Ta-

rımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları

ile bu organların görevleri 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) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite

bünyesinde gıda, hayvancılık ve tarımsal üretim konularında yürütülecek uygulama, araştırma,

eğitim ve yayın faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi,

inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve

ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde

onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği mekanizmaları kurmak

ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede hayvancılık, tarım, gıda üretimi uygulama ve araştırmaları ile ilgili mes-

lek yüksekokulları, fakülte ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında

öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer,

materyal ve hizmet sağlamak.

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek hayvancılık ve hayvan sağlığı alanın-

da, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek ol-

mak.

c) Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan materyalleri üretimi için gerekli

bilimsel altyapıyı kurmak, gen bankası oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamak.

ç) Tarım, hayvancılık ve gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve de-

neyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, üretimden kaynaklanan çevre

sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik

eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gıda üretimine ilişkin kamu ve özel kurum ve

kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları desteklemek, yürütmek veya

gerektiğinde ortak olmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü ya-

yın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve ulus-

lararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eği-

tim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve araş-

tırma imkanlarını geliştirmek.

f) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek

ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.

g) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-

lamak ve bu konuda denetim yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunca uygun görülen, bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

h) Merkezin amacına uygun benzeri 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.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amaçlarına uygun bir bilim dalında

çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görev-

lendirilir. Müdürün önerisi ile Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından olmak üzere

Merkezin faaliyetlerine uygun alanlarda çalışan en fazla üç müdür yardımcısı Rektör tarafından

görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rektör tarafından son verilebilir. Müdür

ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ve Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim

Kurulu kararlarını uygulamak. 

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görev-

lendirilmelerini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Yönetim Kurulunda görev almak.

c) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

ç) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görevi

biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç

halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin üçte birinin yazılı müracaatı ile olağanüstü

toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz

katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve prog-

ramlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.
ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak.
d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
e) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak.
f) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş yoğunluğu ve mevsime göre işçi sayısını

belirlemek ve karar almak.
Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, ilgili fakülte de-
kanları ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili
Rektör yardımcısı veya Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Rektörün
çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değer-
lendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1)  Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
satın alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesinden:
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin, 16/11/2018 ta-

rihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yö-
netmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama,
kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuru-
luşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çer-
çevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

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

Heyetinin uygun gördüğü İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını

oluşturmasını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren

tarafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Seyahat alımları: İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim

faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağır-
lama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

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

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

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

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

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

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

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

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

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

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

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

mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 

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

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

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.
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(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

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

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

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

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

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

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

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

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

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

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

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

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.
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İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

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

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

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

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

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

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

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

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

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

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

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

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

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

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

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

dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

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

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

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

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

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

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

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

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

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

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
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(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

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

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

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

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

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

ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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

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

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

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

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

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.
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Geçici teminat
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

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

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

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

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

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

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

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

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

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

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.
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(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

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

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde
hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-
derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
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(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

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

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

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-

mek.
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

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

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plato

Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mü-

tevelli Heyeti yürütür. 
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ UÇUCU YAĞ VE KOKU DUYUSU GELİŞTİRME 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Du-

yusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Ge-

liştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine 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) Merkez: İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Aromaterapi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygu-

lamalar yapmak, ürettiği yeni bilgi ve teknolojileri kullanıma sokmak ve eğitim-öğretime destek
vermek.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde
kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

c) Diğer üniversite, kamu kurumları ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek
ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım
ve verileri sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası alanda aromaterapi ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar

yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak.
b) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ve bilimsel aktiviteler yapmak, uluslararası

düzeyde alanında ülkemizi temsil edecek referans merkezi olmak.
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c) Yapılan araştırma sonuçlarını uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüş-
türmek.

ç) Türkiye’nin aromatik bitki kaynaklarından uygun yöntemlerle üretilebilecek uçucu
yağ ve diğer doğal aromatik ekstreleri, aromaterapide kullanılan sabit yağ ve diğer doğal taşı-
yıcıları ve aktif bileşenlerini araştırmak, analiz, ekstraksiyon ve üretim yöntemlerini ve tek-
niklerini uygulamak ve geliştirmek.

d) Türkiye’de endemik olarak yetişen veya kültürü yapılabilen aromatik bitkilerden,
uçucu yağ ve diğer doğal aromatik ekstrelerin üretilmesine, bu ürünlerin potansiyellerinin or-
taya konmasına ve endüstriyel değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Aromaterapi ve uçucu yağların kalite ve güvenli kullanım konularında, alandaki yeni
gelişmeler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempoz-
yum ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f) Aromaterapi konusunda araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ile-
tişim ağı oluşturmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projeler geliştirmek, ihtiyaç veya talep
halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek,
bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Aromaterapi konusunda çalışmalar yapan klinik ve temel bilim alanlarından mes-
lektaşların birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve
onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek.

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıllığına görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir ve lüzumu halinde gö-
revlendirildiği usule uygun olarak görevden alınabilir.

(2) Müdür,  çalışmalarında kendisine yardımcı olmak   üzere  Üniversitede görevli öğ-
retim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcısı, Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, onun
da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi vekâlet eder. Vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları düzenli bir şekilde yönetmek ve Mer-

kezi temsil etmek.
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b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü
de aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Çalışma konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre

sunmak.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faaliyet raporu dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel

gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlen-
dirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ğ) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve aromaterapi ve klinik

aromaterapi uygulamaları konusunda deneyimli, Üniversitenin Eczacılık Fakültesi öğretim ele-
manları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen
üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlen-
dirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katıl-
mayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulun-

mak.
d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.
f) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında

yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları
kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan
anabilim/anasanat dalının başkanını,

d) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisans bitirme projesini,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
f) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) Kabul jürisi: Programlara başvuruların değerlendirme sürecini yürütmekle görevli,

program koordinatörü tarafından belirlenen ilgili öğretim üyelerinden oluşan jüriyi,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) KHAS İYS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını, 
ı) Mütevelli Heyet: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti, 
i) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
j) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli ders ile doktora yeterlik sınavı ile tez ve uygulamalarını içeren prog-
ramları,

k) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından önerilen, Enstitü
Yönetim Kurulunca atanan ve programı uygulayan öğretim elemanını,

l) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
o) Üniversite (KHAS): Kadir Has Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim–Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak Senato kararı

ve YÖK onayıyla uygun görülen eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tama-
men Türkçe eğitim-öğretim yapılabilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyu-
rularında gösterilir.

Başvuru ve değerlendirme 
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların asgari başvuru ve kabul koşulları ile müfre-

datları, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile güz ve bahar yarıyıllarının
ilk haftasında belirlenir. Adaylar başvurularını Üniversitenin ilgili yönergesinde belirtilen esas-
lar çerçevesinde Enstitüye yaparlar.

(2) Başvurular değerlendirilmek üzere Enstitü tarafından ilgili lisansüstü programa ile-
tilir. Başvuruların değerlendirme süreci, program koordinatörlüğünce ilgili öğretim üyelerinden
oluşturulan kabul jürisi tarafından yürütülür. Belirlenen adaylar mülakata ve/veya sınava çağ-
rılabilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen kabul ölçütlerini sağlayan öğrencilerin listesi ve
burs önerileri kabul jürisince Enstitüye iletilir. 

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için adayların
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanın altında
olmamak kaydıyla Senato tarafından belirtilen puana sahip olmaları gerekir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde ALES taban puanı ve diğer sınavların denkliği Enstitü Yönetim
Kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru sırasında İngilizce dil düzeyle-
rini belgeleyen bir sınav sonucu sunmaları istenir. KHAS’ta eğitim dili İngilizce olan bir lisans
ya da lisansüstü programdan mezun olup, mezuniyetini takip eden 3 yıllık süre içerisinde her-
hangi bir yüksek lisans programına başvuruda bulunan öğrencilerden İngilizce dil yeterliklerini
ayrıca belgelemeleri istenmez. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari İn-
gilizce dil koşulları ve kabul edilen diğer sınavların bilgisi Üniversitenin ilgili yönergesinde
belirtilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış
olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve
esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda, lisans ya da yüksek lisans derecesini baş-

vurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara ek-
sikliklerini gidermek amacıyla program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen derslerden oluşan bir bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir. 

Özel öğrenciler
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ya da sanatta

yeterlik programının kayıtlı öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerden Mütevelli Heyetçe ders/kredi başına belirlenen
ücret alınır. Özel öğrencilerin durumuna ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hü-
kümlerince yürütülür.
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Yatay geçişler
MADDE 8 – (1) KHAS’ta veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir li-

sansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler diğer lisansüstü programlara
yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin geçiş yapılmak istenen programın güncel baş-
vuru şartlarını sağlaması gerekir. Bu öğrencilerin geldikleri programda almış oldukları derslerin
denkliğine ilişkin diğer esaslar Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yürütülür.

(2) Lisansüstü programlara tez aşamasında yatay geçiş başvurusu kabul edilmez. 
Ücretler ve burslar
MADDE 9 – (1) KHAS’ta lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve ödeme

esasları ilgili mevzuat uyarınca her yıl Mütevelli Heyet tarafından tespit ve ilan edilir. 
(2) Ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan öğrencinin

kaydı askıya alınır ve ilgili mevzuatla belirlenen sürenin bitiminde Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

(3) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burs ve desteklere ilişkin hususlar Üniversitenin
ilgili yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

(4) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin
ödemiş olduğu program ücreti iade edilmez.

(5) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafın-
dan tespit ve ilan edilir. 

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversite

tarafından ilan edilen tarihlerde ve istenen belgelerle şahsen ya da noterden onaylı vekâletname
ile belirlediği vekili aracılığıyla Enstitüye başvurarak kesin kayıt yaptırırlar. Belirlenen tarihler
arasında kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 

(2) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen adayların kayıtları
yapılmaz.

(3) Kesin kayıta ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince yü-
rütülür.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının veya
belgede tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda, öğrencinin kaydı, hangi yarıyılda oldu-
ğuna bakılmaksızın kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır. Söz
konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş diploma dâhil olmak üzere tüm
belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim üc-
retleri iade edilmez.

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

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler

içinde, geriye dönük mali yükümlülükleri yerine getirmiş olma koşulu ile en az bir derse kayıt
yaptırarak kayıt yenilemek zorundadır. 

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez ya da bitirme projesi aşamasında olan
öğrenciler her yarıyıl tez veya bitirme projesi çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara gire-
mezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır. 
(5) Kayıt yenilemeye ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince

yürütülür.
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Kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Geçerli mazereti bulunup eğitimine ara vermek isteyen öğrenciler

Enstitüye akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt dondurma başvurusunda bulunabi-
lirler. Başvurular, öğrencinin danışmanı ile ilgili program koordinatörünün görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve
kayıt donduracakları süre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

(3) Rapora bağlanmış sağlık nedenleri haricinde, bir seferde bir yarıyıldan daha çok
kayıt dondurulamaz. Kayıt dondurulabilecek toplam süre tezsiz yüksek lisans programlarında
bir yarıyıl, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en çok iki yarıyıldır.

(4) Kayıt dondurmaya ilişkin diğer işlemler Üniversitenin ilgili yönergesi hükümlerince
yürütülür.

İlişik kesme
MADDE 13 – (1) Öğrenci kendi isteği ile ilgili Enstitüye başvurarak ilişik kesme ta-

lebinde bulunabilir. Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi için Üniversite tarafından
belirlenen ilişik kesme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Disiplin
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve

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

(2) Tez ve bitirme projelerinde etik ihlal şüphesi veya kanaati oluşması halinde program
koordinatörünün önerisiyle ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından kurulacak bir komisyonca
durum değerlendirmeye alınır ve nihai karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna bildirilir. 

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 15 – (1) Üniversitelerarası öğrenci değişim programları, Üniversite ile yurt

içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından
belirlenen esaslar uyarınca uygulanır. Öğrencinin Üniversitedeki kaydı, değişim programı sü-
resince devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin değişim programı kapsamında alacağı dersler, öğrencinin kendi öğretim
planına uygun olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunca onaylanır.

(3) Eşdeğerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi
olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(4) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Enstitü Yönetim
Kurulu kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir not
döküm belgesi verilir.

Dersler 
MADDE 16 – (1) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ilgili program koordinatörünün

önerisiyle ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca
onaylanır.

(2) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl
sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. Tezli lisansüstü programındaki tez çalışması, se-
miner dersi ile tezsiz lisansüstü programlardaki bitirme projesi gibi kredisiz dersler başarılı/ba-
şarısız veya devam ediyor şeklinde değerlendirilir, bir harf notu verilmez. 

(3) Lisansüstü programlarda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seç-
meli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili program koor-
dinatörü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle akademik takvimde belirtilen
tarihlerde belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak ilan edilir.
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(4) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen AKTS kredi
yükleri kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin
alabileceği AKTS kredi yükü arttırılabilir. 

(7) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her
türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği
şekilde uygulanır.

(8) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
koşulu aranır.

(9) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(10) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak derslerden çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sa-
yılır, not dökümünde Ç (çekildi) olarak gösterilir.

(11) Öğrenciler kayıtlı oldukları dönemde derslerin tümünden çekilemezler.
Sınavlar
MADDE 17 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve ara sınavı yerine yapılan

mazeret sınavından oluşur. 
(2) Sınavlar yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev ve seminer çalışması

şeklinde veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa

göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartının ibrazı zorunludur.
(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapı-
labilir.

(5) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal
bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Sınav notlarına esas teşkil eden her çeşit belge ve ilgili diğer belgeler Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda
bir tutanak düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

(7) Mazeret sınavı; ara ve yarıyıl sonu sınavı yerine yapılan sınavdır.
(8) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara ve yarıyıl sonu sınav-

larına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşu-
luyla, mazeret sınavlarına girebilirler.

(9) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl içi ve sonu sınavlara gi-
remeyen öğrenciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(10) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez;
girdiği takdirde alınan not geçersiz sayılır.

(11) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.
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Notlar
MADDE 18 – (1) Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten

öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:
a) Başarı Notu Katsayısı

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00

(2) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl
sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not
yükseltmek için bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir. 

(3) Bir derse ait yarıyıl sonu notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 
(4) Tezli lisansüstü programlardaki tez çalışması, seminer dersi ile tezsiz lisansüstü

programlardaki bitirme projesi gibi kredisiz dersler başarılı/başarısız veya devam ediyor şek-
linde değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) E (Eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılma-

yan tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğ-
rencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların
ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, bu bentteki süreler uzatılabilir. 

b) G (Geçti) notu, kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlen-
dirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (Sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai
harf notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğren-
cilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (Çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

d) T (Tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir
dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi
gerekir.

e) H (Hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için
kullanılır.

f) TR (Transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına
katılan veya Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin,
almış oldukları ve eşdeğerliliği anabilim/anasanat dalı başkanı önerisi üzerine birim yönetim
kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M (Muaf) işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.
ğ) NGR işareti, akademik takvimde belirtilen süreler içinde notu girilmeyen derslere

otomatik olarak verilir. 
h) BH (Bilimsel Hazırlık) işareti, dersin bilimsel hazırlık döneminde alındığını gösterir.

Bu notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına katılmaz.
ı) SGR (Sınava Girmedi) işareti, bu Yönetmeliğe göre süresi olduğu için doktora ye-

terlik sınavına girmeyen öğrenciler için kullanılır.
i) MD işareti not ortalamasına etki etmeyen öğrencinin aldığı dersleri gösterir. 
(6) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, bunların ve yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı

notuna katkısı, yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavları için çan eğrisi, baraj notu ve ben-
zeri ders ölçme ve değerlendirme kriterleri, dersin hedefleriyle birlikte dersi veren öğretim ele-
manı tarafından belirlenerek her yarıyıl derslerinin başlangıcında ders izlencesi ile öğrencilere
duyurulur.
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(7) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar,
arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam durumu, laboratuvar
ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları; ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini ve
yarıyıl sonu sınavı notu, ders başarı notunun en az %20’sini veya en fazla %80’ini oluşturur. 

(8) Derslere ilişkin tüm yarıyıl içi çalışmaların ve yarıyıl sonu sınavının notları ilan
edilir. 

(9) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin
harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların
toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bölme so-
nucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır. 

(10) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı
tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen
sonuçların toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır.
Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(11) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken
öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(12) Ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğren-
cinin en son aldığı not geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf
notu genel not ortalamasına katılmaz.

(13) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile ders tekrarı yapabilirler. Bu öğrencilerin GNO hesabında en son aldıkları not
esas alınır.

(14) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, maddi
hata gerekçesiyle ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz edebilirler. Enstitü
ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin değer-
lendirmesini iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlar ve öğrenciye bildirir.
Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme
yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az

on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dör-

düncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS kredi ve not
dönüşümleri program koordinatörünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı
ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu bitirme projesinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim
eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı,

program koordinatörünün önerisiyle, her öğrenci için ders seçimi ve bitirme projesinin yürü-
tülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nite-
likleri taşıyan ve doktora derecesine sahip bir öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.
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(2) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, program koordinatörünün ge-
rekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman
değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık

süresi hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu
sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 22 – (1) Tüm derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlamış olan, ağır-

lıklı genel not ortalaması 2,00/4,00 olan öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak ka-
zanır.

(2) Bitirme projesinin Senato tarafından kabul edilmiş yazım kılavuzuna uygunluğunu
Enstitü kontrol eder. Bu kontrolden sonra uygun bulunan bir adet kopyayı akademik takvimde
belirtilen tarihlerde Enstitüye teslim eden ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları yerine
getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazır-
lanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki
verilmez.

(3) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, belirlenmiş asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans prog-
ramındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme bece-
rilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu program bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir. Sayılan derslerin AKTS kredi
ve not dönüşümleri program koordinatörünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı-
nın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler-
den en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğ-
rencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup öğrenim ücreti bursu almaya hak kaza-
nan öğrencilerin akademik becerilerin aktarıldığı kredisiz SGS 550 – Akademik Beceriler der-
sini alması zorunludur. 

(5) Tezli yüksek lisans programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez sa-
vunma sınavına girmeden önce SCI, SCI-EXP, SSCI, SSCI-EXP, AHCI, SCOPUS veya
ULAKBİM tarafından taranan dergilerde en az bir bilimsel makale yayınlaması zorunludur.
Yayın kabul yazısının Enstitüye sunulması yeterlidir.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı

başkanlığı vasıtasıyla her öğrenci için bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğ-
rencinin tez danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesin-
leşir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, danışman
olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi de Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite içinden
ya da dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(3) Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisiyle, anabilim/anasanat dalı baş-
kanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yukarıdaki esaslara uygun olarak
danışman değiştirilebilir.

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

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır. Programlarında öngörülen dersleri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan
öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğrenim planında yer alan dersleri tamamlayamayan, azami
süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen ve Üniversitenin
öngördüğü asgari başarı koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen 3 adet nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla
Enstitüye gönderir. Tez sınavının tarihi ve yeri, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üze-
rine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü tez
çalışmasını ve intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gön-
derilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak
tez sınavı sırasında sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınavı tarihinden itibaren beş iş günü içinde Enstitü
Müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamam-
lamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 ya-
rıyıl ek süre verilebilir.

Diploma
MADDE 27 – (1) Seminer ve SGS 550 – Akademik Beceriler dâhil olmak üzere ders-

lerini başarıyla tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50/4,00 üzerinde olan ve diğer
şartları yerine getiren, tez çalışmasını tez savunma jürisi önünde başarı ile savunarak takip
eden bir ay içinde Enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması ve diploma
eki verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde tez çalışmasının Enstitüye teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma aslı hazırlanın-
caya kadar, diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak bu halde diploma
eki verilmez.

(2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması ha-
linde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tez çalışmasının
Tez Savunma Jürisi üyelerince imzalanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) Yüksek lisans tez çalışmasının bir kopyası, Enstitü tarafından, tez çalışmasının
Enstitüye tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

Doktora programının amaç ve kapsamı 
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel sorunları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim
yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğ-
renciler için 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler-
den yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak
isteyen öğrencilerin akademik takvimde belirlenen tarihlerde Enstitüye dilekçe ile başvurmaları
gerekmektedir.

(5) Doktora programına kayıtlı olup öğrenim ücreti bursu almaya hak kazanan öğren-
cilerin akademik becerilerin aktarıldığı kredisiz SGS 550 – Akademik Beceriler dersini alması
zorunludur. 

(6) Doktora programının başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin tez savunma sı-
navına girmeden önce SCI, SCI-EXP, SSCI, SSCI-EXP, AHCI veya SCOPUS kapsamında ta-
ranan ve araştırma alanında Quartile 1 kategorisinde olan dergilerde en az bir bilimsel makale
yayınlaması zorunludur. Hukuk programlarında belirtilen endekslerce taranan herhangi bir der-
gide yapılmış yayın kabul edilir. Yayın kabul yazısının Enstitüye sunulması yeterlidir.
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Doktora programında danışman atanması
MADDE 29 – (1) Program koordinatörü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı vasıtasıyla

her öğrenci için bir danışman ile tez başlığı ve konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
Enstitüye önerir. Danışman ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman
olarak Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından program
koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla başka bir yükseköğre-
tim kurumundan öğretim üyesi atanabilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda prog-
ram koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla Üniversite kadrosu dışından ve en az doktora derecesine sahip ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. 

(5) Gerekli hallerde, program koordinatörünün önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı
başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla genel esaslara uygun olarak da-
nışman değiştirilebilir.

Doktora programında süre
MADDE 30 – (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 yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerin başarıyla tamamlanması için belir-
lenen azami süre; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayama-
yan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği
kesilir.

(3) Programda yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulu-
nan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde
tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve
azami süreler olup, öğrenim ücreti ilgili mevzuatta öngörülen esaslara göre belirlenir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrenci;
a) En az yedi dersini başarı ile tamamlamış olmak kaydıyla ve talepte bulunması halinde

Üniversitede var olan bir tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir. 
b) Kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğ-

rencilerle doktora tezinde başarılı olmayanlara başvurmaları halinde, tezsiz yüksek lisans için
gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla, Üni-
versitede var olan bir tezsiz yüksek lisans programı diploması verilir. Talepte bulunan öğren-
cilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve bitirme projesi için
bir yarıyıl ek süre verilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
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(3) Programında yer alan dersleri tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3,00 olan
öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans derecesi
ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile başlayan
öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen
süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş kabul edilir ve ilişikleri
kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendir-
mek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Komite tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca gö-
revlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır.
Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik
sınavında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) 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.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek ders-
leri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, program koordina-

törünün önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve Üniversite dışından birer üye yer alır. İkinci tez
danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katıla-
bilir.

(3) Program koordinatörünün önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun gö-
rüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabi-
lir.

Tez önerisi savunması
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işle-
min bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesi-
lir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

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

(4) 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 öğ-
retim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden 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. Tez savunma sınavının tarihi ve
yeri, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üye-
leri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Enstitü tez çalışmasını ve intihal raporunu jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

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

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunma sına-
vını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savun-
mada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, derslerini ve/veya
azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara
tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş ol-
maları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğren-
cilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu
yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 yarıyıl ek süre verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini, kredisiz seminer ve derslerini başarıyla tamamla-

mış, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 ve üzerinde olan ve belirlenen diğer şartları yerine
getiren öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde ilişiği ke-
silir.

(3) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın aslı
hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma
eki verilmez.

(4) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tez çalışmasının tez savunma jürisi üyelerince imza-
lanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Doktora tez çalışmasının bir kopyası, Enstitü tarafından, tez çalışmasının Enstitüye
tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 36 – (1) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü prog-

ramları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(3) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri hâlinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir

Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük 
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 yılı eğitim-öğretim yılı güz yarıyılının

başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşlet-

mesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları

düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama

birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Samsun Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Samsun Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare etmek

üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları 

MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından

talep edilecek konularda; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak;

seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.

b) Plan fizibilite çalışması, ölçme, analiz, deney, model denemeleri, muayene, tetkik

kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk tahkiki, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem hiz-

metleri, iş değerlendirmesi ve organizasyonu, danışmanlık, teknik bakım ve onarım yapmak,

bunlara ilişkin rapor hazırlamak.

c) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uy-

gulanmasını sağlamak.

ç) Havacılık ve uzay alanında her türlü bakım, onarım, genel havacılık, eğitim amaçlı

hava taşımacılığı ile bunlara ilişkin işleri yapmak.
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d) Denizcilik alanında her türlü bakım, onarım, denizcilik ile ilgili eğitim ve bunlara

ilişkin işleri yapmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yapmak.

f) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı

olmak üzere bu maddede sayılanlar dışında her türlü iş, hizmet ve mal üretiminde bulunmak

ve Rektörün izni alınmak koşuluyla üretilen iş, hizmet ve malları pazarlamak ve satmak, satış

yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır. 

Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri

kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini

yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-

lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve

26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin

Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kırklareli İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 2853 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2888 
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2872 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2873 

—— • —— 
KDZ. Ereğli 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2897 
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2907 

—— • —— 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 2906 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2854 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2908 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere-Rize) ihtiyacı 

100.000.000 adet ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Dış Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2021 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize 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 ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
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. 

 2809/1-1 
—— • —— 

STREÇ FİLM SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (İyidere-Rize) ihtiyacı 

51.000 Kg. Streç Film %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ 
RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2021 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
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. 

 2836/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Beycan İbrahimoğlu Plazma Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Vakfı 

(BİPGEV) 
VAKFEDENLER: Beycan İBRAHİMOĞLU. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/03/2021 tarihinde kesinleşen, 18/02/2021 
tarihli ve E: 2019/322, K: 2021/20 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Dünya’nın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan plazma 
teknolojisinin, savunma sanayi, teknoloji, sanayi üretimi, tarım ve doğal çevrenin korunması 
konusunda ülkemizde kullanılmasının yollarını açmak için çalışmalar yapmak ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Beycan İBRAHİMOĞLU, Ömer Faruk UÇMAN, İbrahim 

İBRAHİMOĞLU, Ziynet İBRAHİMOĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetin uygun göreceği bir 

başka hayır kurumuna devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 2898/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 3000/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 3001/1-1 
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Erzincan İli Altınbaşak Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Altınbaşak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 
Sıra
No 

Kadro 
Unvanı Sınıfı Kadro 

Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü 

KPSS
Puanı 

1 Zabıta 
Memuru GİH 11 1 

*Herhangi bir Önlisans 
programından mezun olmak 

* En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Erkek P93 65 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak,  
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,  

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, Ön Lisans 2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına 
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve 
kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.altinbasak.bel.tr resmi internet adresi üzerinden 

temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
kurumumuzca tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir), 

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,  
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
h) Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.05.2021–07.05.2021 tarihleri arasında 

imzalı Başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Altınbaşak Beldesi Pınarbaşı Mah. 
Belediye Cad. No:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Altınbaşak Belediye Başkanlığı 
Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
b) Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 17.05.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin 
https://www.altinbasak.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.  

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ 
düzenlenecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bilgileri başvuranın 
sorumluluğundadır.  

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 
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6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 27.05.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Altınbaşak Beldesi 
Pınarbaşı Mah. Belediye Cad. NO:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Belediye 
Başkanlığımız Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde 
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat  
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, 
uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu 
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 
puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır.  

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 
 2923/1-1 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.03.2021 Karar No: 7502 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI  : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.  

• MERKEZİ VE  

 TEBLİGAT ADRESİ  : Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ  : 12.03.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : Sahaya ilave 

• KAPSADIĞI İL  : Konya 

• TADİLDEN SONRAKİ  

 YÜZÖLÇÜMÜ  : 13.217 hektar 

• PAFTASI  : ARİ/ARR/K/M31-a1-1 

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:  

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. Konya ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

11.698 hektarlık ARİ/ARR/K/M31-a1-1 pafta no'lu petrol işletme ruhsat sahasına 1.519 hektarlık 

sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 

KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

a 38°00’00’’00’’’ 33°37’30’’00’’’ 

b 37°52’30’’00’’’ 33°37’30’’00’’’ 

c 37°52’30’’00’’’ 33°31’00’’00’’’ 

d 38°00’00’’00’’’ 33°31’00’’00’’’ 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin sahaya ilave suretiyle işletme sahasının 

tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 

sonra, ARİ/ARR/K/M31-a1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, Türk Petrol Kanununun 11 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Şirketin İlave Edilen Alan için Başvuru Dosyasında Sunduğu 

5 Yıllık İş ve Mali Yatırım Programı ile Üretim Programına Uyulması” şartıyla 1.519 hektarlık 

sahanın ilavesine karar verilmiştir. 

 2933/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.03.2021 Karar No: 7503 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI  : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.  

• MERKEZİ VE  

TEBLİGAT ADRESİ  : Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ  : 12.03.2021 

RUHSATIN: 

• KONUSU  : Sahaya ilave 

• KAPSADIĞI İL  : Konya 

• TADİLDEN SONRAKİ  

 YÜZÖLÇÜMÜ  : 15.250 hektar 

• PAFTASI  : ARİ/ARR/K/M31-a2-1 

İŞLETME SAHASININ SINIRLARI:  

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. Konya ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

10.939 hektarlık ARİ/ARR/K/M31-a2-1 pafta no'lu petrol işletme ruhsat sahasına 4.311 hektarlık 

sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur. 

 İşletme ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-50/6 derecelik): 

KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

a 38°00’00’’00’’’ 33°45’00’’00’’’ 

b 37°52’30’’00’’’ 33°45’00’’00’’’ 

c 37°52’30’’00’’’ 33°37’30’’00’’’ 

d 38°00’00’’00’’’ 33°37’30’’00’’’ 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.’nin sahaya ilave suretiyle işletme sahasının 

tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten 

sonra, ARİ/ARR/K/M31-a2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatına, Türk Petrol Kanununun 11 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Şirketin İlave Edilen Alan için Başvuru Dosyasında Sunduğu 

5 Yıllık İş ve Mali Yatırım Programı ile Üretim Programına Uyulması” şartıyla 4.311 hektarlık 

sahanın ilavesine karar verilmiştir. 

 2933/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.03.2021, 11.03.2021, 18.03.2021 ve 25.03.2021 

tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve 
lisansı sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 
04.03.2021 tarihli ve 10057-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
MBC Doğalgaz Toptan Dağıtım Anonim Şirketi’ne “MBC BES” projesi için, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 

04.03.2021 tarihli ve 10057-14 sayılı Kurul Kararı ile; 
Süreko Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kula Piroliz 
Yöntemiyle Atıklardan Enerji Üretimi Tesisi Biyokütle Projesi” projesi için verilen 
04/04/2012 tarihli EÜ/3760-2/2302 numaralı üretim lisansına ilişkin olarak; lisans iptal 
edilesine ilişkin alınan 26/11/2020 tarihli ve 9743 sayılı Kurul Kararı geri alınarak Kurul 
Karar tarih itibariyle lisansı sona erdirilmiştir. 

3 

04.03.2021 tarihli ve 10057-29 sayılı Kurul Kararı ile; 
İyon Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Birleşme sonrası: Sanko Enerji 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.) “Kayalar HES” projesi için verilen 11/01/2007 tarihli ve 
EÜ/1054-5/774 numaralı üretim lisansı sona erdirilmiştir. 

4 
04.03.2021 tarihli ve 10067-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Beypi 
Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 
04.03.2021 tarihli ve 10067-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Enerjisa Müşteri Çözümleri Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

6 
11.03.2021 tarihli ve 10068-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Modon Konya Enerji A.Ş.’ye “Alibeyhüyüğü BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

7 
11.03.2021 tarihli ve 10068-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Anka Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Anka 1 Biyogaz” projesi için, 30 
(otuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

8 
11.03.2021 tarihli ve 10068-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
De Solar 5 Enerji Üretim Limited Şirketi’ne “Çorum Sungurlu OSB Piroliz Tesisi” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 
11.03.2021 tarihli ve 10068-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğine verilen 27/08/2007 tarihli ve ED- 
OSB/1292-6/930 numaralı OSB Dağıtım Lisansı sona erdirilmiştir. 

10 

18.03.2021 tarihli ve 10082-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi Anonim Şirketi’ne verilmiş olan 
31.03.2009 tarihli ve EÜ/2021-3/1432 numaralı üretim lisansı 31.03.2021 tarihi itibariyle 
sona erdirilmiştir. 

11 

18.03.2021 tarihli ve 10082-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi Anonim Şirketi’ne verilmiş olan 
31/03/2009 tarihli ve EÜ/2021-2/1431 numaralı üretim lisansı 31/03/2021 tarihi itibariyle 
sona erdirilmiştir. 
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12 

18.03.2021 tarihli ve 10082-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Akyurt Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Hanlı Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 
28/05/2020 tarihli ve EÜ/9366-3/04521 numaralı üretim lisansı 18/03/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Hanlı Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Hanlı Reg. ve HES” 
üretim tesisi için, 48 (kırksekiz) yıl 2 (iki) ay 10 (on) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

13 

18.03.2021 tarihli ve 10082-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Timse Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne “Güneş HES” üretim tesisi için, 37 (otuzyedi) 
yıl 3 (üç) ay 28 (yirmisekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı 
verilmiştir. 

14 

18.03.2021 tarihli ve 10082-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Adsel Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Omala Barajı ve HES” üretim tesisi için 
verilen 08/11/2012 tarihli ve EÜ/4108-2/2462 numaralı üretim lisansı 18/03/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, Yurt Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Omala 
Barajı ve HES” üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl 7 (yedi) ay 21 (yirmibir) gün süreli 
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

15 
18.03.2021 tarihli ve 10094-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Biyosan Enerji Üretim Danışmanlık A.Ş.’ye “Biyosan BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) 
yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

16 
18.03.2021 tarihli ve 10094-6 sayılı Kurul Kararı ile; 
Tay Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Özgüven Reg. ve HES” projesi 
için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

17 

25.03.2021 tarihli ve 10096-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
CLS Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “CLS Nizip BES” projesi için 
11/09/2031 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 5 (beş) ay, 17 (onyedi) gün süreli 
üretim lisansı verilmiştir. 

18 

25.03.2021 tarihli ve 10096-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’ne “Transmark Jeotermal Enerji Santrali” projesi için, 22/02/2043 tarihine kadar 
geçerli olacak, 21 (yirmibir) yıl, 10 (on) ay, 28 (yirmisekiz) gün süreli üretim lisansı 
verilmiştir. 

19 

25.03.2021 tarihli ve 10096-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Dereiçi HES” üretim tesisi için verilen 
04/05/2011 tarihli ve EÜ/3201-13/1935 numaralı üretim lisansı 25/03/2021 tarihi 
itibariyle sonlandırılarak, EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Dereiçi HES” 
üretim tesisi için, 39 (otuzdokuz) yıl 1 (bir) ay 9 (dokuz) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

20 
25.03.2021 tarihli ve 10096-22 sayılı Kurul Kararı ile; 
Kalde Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalde Enerji Tarsus Biyokütle Santrali” projesi 
için, 22 (yirmiiki) yıl, 7 (yedi) ay, 5 (beş) gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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21 
25.03.2021 tarihli ve 10096-23 sayılı Kurul Kararı ile; 
Flaş Bor Bio Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Bor BES” projesi için, 49 

(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

22 

25.03.2021 tarihli ve 10113-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

ITC Antalya Enerji Üretim San. ve Tic A.Ş.’ye verilmiş olan, 09/03/2017 tarihli ve 

EÜ/6956-3/03659 numaralı üretim lisansı 25/03/2021 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, 
ITC Antalya Katı Atık Enerji Yönetimi Danışmanlık Gıda Nakliye San. ve Tic. A.Ş.’ye 

eskisinin devamı mahiyetinde ve 25/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 09/03/2046 

tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 11 (onbir) ay, 12 (oniki) gün süreli üretim 

lisansı verilmiştir. 

 2899/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11.3.2021, 18.3.2021 ve 25.3.2021 tarihli 

Kararlarıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel 
kişiler: 

1 

11.3.2021 tarihli ve 10070 sayılı Kurul Kararı ile; 

Lubrix Kimya Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ 

Lisansı verilmiştir. 

2 
18.3.2021 tarihli ve 10084-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Leo Marine Denizcilik Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli İhrakiye Teslimi Lisansı 

verilmiştir. 

3 

25.3.2021 tarihli ve 10100-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Adamar Dış Ticaret ve Denizcilik Hizmetleri Gıda Turizm Bilgisayar Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4.3.2021 ve 25.3.2021 tarihli Kararlarıyla Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel 

kişiler: 

1 

4.3.2021 tarihli ve 10059-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

The Shell Company Of Turkey Limited Merkezi Londra Türkiye Şubesi’nin 28/06/2006 
tarihli ve İHR/807-13/17611 numaralı İhrakiye Teslimi Lisansının süresi 28/06/2036 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 

25.3.2021 tarihli ve 10100-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

MYD Endüstriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06/10/2011 

tarihli ve MYĞ/3448-2/30093 numaralı Madeni Yağ Lisansının süresi 15.07.2031 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

 2899/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.03.2021 ve 11.03.2021 tarihli Kararlarıyla 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans 
verilen tüzel kişiler: 

1 
04.03.2021 tarihli ve 10060-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi'’ne 15 (onbeş) yıl süreli LPG depolama 
lisansı verilmiştir. 

2 
11.03.2021 tarihli ve 10071-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) 
yıl süreli LPG depolama lisansı verilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.03.2021 ve 11.03.2021 tarihli Kararlarıyla 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. Maddesi çerçevesinde lisansı 
sona erdirilen tüzel kişiler: 

1 
04.03.2021 tarihli ve 10060- 3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 09.03.2006 tarihli 
ve LPG-DAĞ/683-112/00987 numaralı LPG dağıtıcı lisansı sona erdirilmiştir. 

2 
11.03.2021 tarihli ve 10071-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’nin 23.07.2020 tarihli ve LPG-
DPO/9464-15/21582 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04.03.2021, 11.03.2021 ve 25.03.2021 tarihli 
Kararlarıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesi 
çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel kişiler: 

1 

04.03.2021 tarihli ve 10060-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Yücel Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-
DAĞ/785-602/05035 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

2 
11.03.2021 tarihli ve 10071-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aygaz Anonim Şirketi’nin 04/08/2006 tarihli ve LPG-DPO/853-2/05434 numaralı LPG 
dağıtıcı lisansının süresi 04/08/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

3 
11.03.2021 tarihli ve 10071-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aygaz Anonim Şirketi’nin 17/08/2006 tarihli ve LPG-DPO/869-1/05503 numaralı LPG 
dağıtıcı lisansının süresi 17/08/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

4 
11.03.2021 tarihli ve 10071-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aygaz Anonim Şirketi’nin 24/08/2006 tarihli ve LPG-DPO/900-1/05578 numaralı LPG 
dağıtıcı lisansının süresi 24/08/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

5 

25.03.2021 tarihli ve 10101-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Habaş Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 04/05/2006 tarihli ve LPG- 
DAĞ/747-428/02939 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 04/05/2036 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

6 
25.03.2021 tarihli ve 10101-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
PEGAGAZ Anonim Şirketi’nin 13/06/2006 tarihli ve LPG-DPO/785-5/04443 numaralı 
LPG depolama lisansının süresi 13/06/2036 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 2899/3/1-1 
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 

09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi 

“Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim 

Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

3- YÖK formatında Özgeçmiş, 

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ön yüzü, 

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge) 

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri 

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği. 

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin 

fotokopileri 

9- ALES Belgesi 

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden 

alınan barkodlu belge) 

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge) 

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni 

(İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi “Duyurular” bölümünden temin edilebilir.) 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili 

mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 

Kurulu kararıyla belirlenir. 

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir. 
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NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ 
DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE 
(www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE 
OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR 

Duyurulur. 
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR 

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN 

İLK BAŞVURU TARİHİ 04.04.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ 18.04.2021 

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 19.04.2021 

SINAV GİRİŞ TARİHİ 20.04.2021 

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 21.04.2021 

 

SIRA 

NO 
PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 
UNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI 

1 Adalet 1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, 

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

2 Grafik Tasarımı 1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, 

Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, 

Çizgi Film ve Animasyon, Animasyon 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, 

ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

3 
Eczane 

Hizmetleri 
1 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Eczacılık, Kimya, Biyokimya bölümü lisans 

mezunu olup, ilgili alanların birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak 

4 

Sivil Havacılık 

Kabin 

Hizmetleri 

2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MUAF  

(YÖK 

27.11.2018 

tarih ve 

E.90031sayılı 

yazı) 

Havacılık İşletmeciliği, Sivil Hava 

İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 

Uluslararası Taşımacılık, Uluslararası 

Lojistik Yönetimi ve Lojistik bölümlerinin 

birinden lisans mezunu olup, alanında tezli 

yüksek lisans mezunu olmak ya da Sivil 

Hava İşletmeciliği Lisans Mezunu olup 

Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek 

kaydıyla en az 3 yıllık sivil havacılık 

alanında deneyime sahip olmak. 
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5 Optisyenlik 1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Fizik Öğretmenliği, Fizik Bölümü veya 

Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak, 

ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

6 Optisyenlik 2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Tıp Fakültesi mezunu olup, göz hastalıkları 

alanında uzmanlığını tamamlamış olmak. 

7 

Saç Bakımı ve 

Güzellik 

Hizmetleri 

1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MUAF  

(YÖK 

27.11.2018 

tarih ve 

E.90031sayılı 

yazı) 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Estetik ve 

Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

8 

Saç Bakımı ve 

Güzellik 

Hizmetleri 

2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 

MUAF  

(YÖK 

27.11.2018 

tarih ve 

E.90031sayılı 

yazı) 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Deri ve Zührevi 

Hastalıkları alanında ihtisasını tamamlamış 

olmak. 

9 
Fotoğrafçılık ve 

Kameramanlık 
3 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve 

Sinema, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema 

ve Televizyon, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, 

Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve 

Video bölümlerinin birinden lisans mezunu 

olup ilgili alanların birinde tezli yüksek 

lisans yapmış olmak 

10 Çevre Sağlığı 1 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Hemşirelik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri 

veya Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının 

lisans bölümlerinin birinden mezun olup 

Halk Sağlığı alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak. 

11 Çevre Sağlığı 2 
ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
 

Çevre Mühendisliği lisans mezunu olup, 

Çevre Mühendisliği alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. 

 2991/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2861/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2900/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2934/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 2935/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 2941/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından: 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 

 
 2949/1-1 

  



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 

 



4 Nisan 2021 – Sayı : 31444 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 4 Nisan 2021 – Sayı : 31444

Sayfa

1

22

25

39

39

43

56

59

73

75

79

81

139

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Antalya AKEV Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

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.
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