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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başkent Üniversitesinden:
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu derslerle ilgili düzenlemeler ilgili enstitü kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİNİ İLİMLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASlNA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Sivas Cumhu-
riyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 19 uncu maddelerinde yer alan
“Cumhuriyet Üniversitesi” ibareleri “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “öğretim üyeleri” ibareleri
“öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim
üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Kasım 2022
PAZAR

Sayı : 32005



Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATURUVARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2014 tarihli ve 29060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,
b) Çalışma grubu: Merkezin organize ettiği çalışma gruplarını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Kalite Yönetim Birimi: Merkezin Kalite Yönetim Birimini,
d) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,
e) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
f) Müdür: Merkezin Müdürünü,
g) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
ğ) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2-  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ç) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum

ve kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile bu
kişi/kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

d) İlgili sektörlerdeki kuruluşların sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve ince-
lemeler yapmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye
aktarımını hızlandırmak.”

“e) Ülke sınırları içerisinde yüksek kapasiteli alanlarda üreticinin rekabet gücünü, ürü-
nün nitel görünürlüğünü artırıcı analiz hizmetleri oluşturmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü

şahısların analiz, mal ve malzeme ile hizmet taleplerini, sertifika ve kurs programlarını ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirmek.

b) Merkezdeki mevcut cihazların tanıtılmasına, kullanım amacına, bu cihazlarla hangi
tür araştırmaların veya analizlerin yapılabileceğine dair araştırmacıların gelişimine yönelik
kurslar ve programlar düzenlemek ve gerekirse katılım belgesi vermek.

c) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak.
ç) Konusunda uzmanlardan oluşan bilimsel araştırma grupları kurarak ulusal ve ulus-

lararası düzeylerde bilimsel araştırma projelerinin hazırlamasına katkı sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve ulus-

lararası çalıştay, kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel et-
kinlikler düzenlemek.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2022 – Sayı : 32005



e) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal ya da uluslararası standartlara göre ak-
reditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleş-
tirmek.

f) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek
yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki
uygulama, pratik çalışma ve staj gibi ihtiyaçlara imkânlar dâhilinde katkı sağlamak ve eğitimler
düzenlemek.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak Rektörlük ve Üniversitenin
diğer yetkili organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle
yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik, fen
ve sağlık alanındaki fakültelerinden olmak üzere en fazla üç kişi, Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı
olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürlüğe ve-
kâlet süresi kesintisiz altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

yönetmek.
b) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek,

çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gereken tedbirleri almak.
c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, Yönetim Kuruluna başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak ve Yönetim Kurulunun görüşlerini Rektöre sunmak.
e) Merkezi araştırma laboratuvarının bütçesi ile eylem planı ve faaliyet raporunu ha-

zırlamak, bu raporu Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili bir sonraki yıla ait çalışma progra-

mını hazırlamak.
ğ) Merkezde hizmet ve analiz görevlerini gerçekleştirecek uzman personelin görevlen-

dirilmesi için Rektörün onayına sunmak, bu kişilerin güncel eğitimlerinin sağlanması için ge-
rekli imkân ve ortamı oluşturmak.

h) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek
ve görevlendirilmeleri, eğitimleri gibi konularda ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.
i) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan,

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendi-
rilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.”
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MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dâhil olmak üzere

en az beş en fazla on bir üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki diğer üyeler;
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tara-
fından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri
üç yıldır.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç defa
izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu
kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Bunun dışında da Müdür ge-
rekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Merkezde yapılacak analiz ücretlerine ilişkin öneriyi oluşturarak Üniversite Yöne-
tim Kurulunun onayına sunmak.”

“ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün
önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan; Üni-

versite içinden veya dışından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için
onanan en az beş en çok on bir üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden
Danışma Kurulu üyesi olarak görev alabilir.”

“(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiye-
lerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarına yönelik olarak ve bölgedeki
sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup
geliştirilmesine ilişkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.” 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir. 

“Kalite Yönetim Birimi
MADDE 14/A- (1) Kalite Yönetim Birimi (KYB), Kalite yönetim sisteminin planlan-

ması, izlenmesi ve geliştirilmesinde birinci derecede sorumludur. KYB, kalite problemlerinin
tespit edilmesi ve düzeltilmesi için Laboratuvar Müdürlüğüne istek yapılması ve düzeltme sü-
recinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. KYB sorumlusu bu gö-
revlerin izlenmesinden mesuldür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”
MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir. 
“Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15/A - (1) Merkezin kurulumu sırasında ve daha sonra Merkezin geliştirilmesi

ile ilgili alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.”
MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin
Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin (h) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı ile”
şeklinde, (ı) bendinde yer alan “ÖİBS” ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ÖİBS”
ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “ÖİBS’de” ibaresi
“ÖBS’de” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17- (1) Yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içi çalışmalarının %20’si, yarıyıl

sonu sınav notunun %80’i toplanarak hesaplanır. Ancak ilgili dersin öğretim elemanının talebi
ve yönetim kurulu kararı ile yarıyıl içi çalışmalarının en fazla %40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun
en az %60’ı olmak üzere hesaplanabilir.  Hesaplanan başarı notunun harf notuna dönüştürül-
mesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18- (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü

içinde Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.
Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin
sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının de-
vamı halinde; Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili
alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla
ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak esastan inceleme yapılır.
Not değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu
kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) ÖBS’de açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış ol-
duğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı bölüm başkanına başvurarak düzeltme
talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği
veya düzeltmeler Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı ilgili
bölüme ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19- (1) Yüksekokulda mazeret sınavı için ilgili mevzuat hükümleri geçerli-

dir.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-

lükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ÖİBS”

ibaresi “ÖBS” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25- (1) Her türlü tebligat; imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin Üni-

versiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan
edilmek ve iletişim platformunda yayınlanmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Yanlış veya eksik
adres bildiren veya adres değişikliklerini Yüksekokula bildirmeyen öğrencilerin, Yüksekokulda
bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

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

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

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

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

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

nununun 14 üncü 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) Anabilim/anasanat dalı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalının lisansüstü programlarında

fiilen görev yapan Üniversitede kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
d) Bilim sınavı: Enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan yazılı/uygulamalı

bilim sınavını,
e) Bilim dalı kurulu: Kadrosu Üniversite birimlerinin aynı isimli anabilim/anasanat da-

lında bulunan ve enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim yapan öğretim
üyelerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı lisansüstü öğretim yapan enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü kurulunu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurulunu,
h) Etik kurul: Araştırma, yayın, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde gönül-

lülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla etik ilkelere uyumun sağlanarak
kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik
yönden görüş veren Üniversite bünyesindeki kurulları,

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

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu, 
k) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
l) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından

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

m) Yarıyıl sonu: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato ta-
rafından belirlenen ve onaylanan akademik takvimde bütünleme notlarının sisteme son giriş
tarihini,
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n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar 

Lisansüstü programlara başvurular ve öğrenci kabul şartları
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlar-

dır:
a) Yüksek lisans programlarına, bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer
belgelerini enstitü tarafından, elektronik ortamda veya matbu olarak hazırlanan formlara ekle-
yerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.
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f) Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan bilim sınavına alınacak adayların
sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan
edilir.

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

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

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

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin başarı durumları aşağı-
daki şekilde belirlenir:

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

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

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

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

b) ALES sınavına giriş şartı aranan anabilim/anasanat dallarında ALES puanının
%60’ının ve 100 üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı dikkate alı-
narak adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt
hakkı kazanır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarına girişte adayların sıralaması,
lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır.
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(4) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programlarına; bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Müracaat edilen programlara başvuran adaylardan bilim sınavına alınacak adayların
sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında ilan
edilir.
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g) Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisini de dikkate alarak
her bilim/anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalı için üç asil ve iki yedek üyeden oluşan
değerlendirme jürisi seçer. Jüri, adayların bilimsel düzeylerini ölçer. Adaylar, önceden duyu-
rulan gün ve saatlerde jüri tarafından bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya
uygulamalı kültür-sanat sınavına alınır; sınav sonucunda adaylar için 100 tam not üzerinden,
bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı notu
belirlenir.

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

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

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

(6) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programlarına; yazılı ve/veya uygulamalı kültür-sanat sınavı yapı-

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

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

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

ç) Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrencilerde aranacak ek koşullar anasanat
dallarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurullarınca karara bağlanır.
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d) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil
sınav sonuç belgelerini, lisans ve/veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve/veya yüksek lisans
transkriptlerini ve ilanda istenilen diğer belgelerini enstitü tarafından, elektronik ortamda veya
matbu olarak hazırlanan formlara ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

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

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

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

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

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

c) Bu yöntemlerle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan baş-
lanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde aday kesin kayıt hakkı kazanır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle
aynı haklara sahiptirler ve Senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uy-
makla yükümlüdürler.

(6) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği halinde ens-
titü müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir
bir belge verilir.

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

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

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

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

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8- (1) Üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında yer alan bir bilim/ana-

bilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim progra-
mında en az bir yarıyılı tamamlamış olan, en az dört ders almış ve aldığı derslerin tamamından
başarılı olmuş öğrenciler, bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilebilirler.
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(2) Yatay geçiş müracaatı, her yarıyıl başında enstitü yönetim kurulunun belirlediği tak-
vim çerçevesinde yapılır. Yatay geçiş kontenjanları, bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve Üniversite/enstitü internet sayfasında
ilan edilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü program-
larda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
dikkate alınarak tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen da-
nışmanlık sayısı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve
doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde bilim dalı kurulu önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniver-
site-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye
kadar artırılabilir.
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Lisansüstü programlarda kesin kayıt, dönem kaydı ve kayıt dondurma
MADDE 10- (1) 5 inci maddede belirtilen giriş sınavlarında başarılı olan ve enstitü

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

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

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

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

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

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

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

İntibak ve ders saydırma
MADDE 11- (1) Daha önce aldıkları lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygula-

maları saydırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıt sırasında enstitüye müracaat etmeleri halinde
kabul edildikleri programa intibakları Senatoca belirlenen esaslara göre bilim/anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar 

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 12- (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.
(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi
ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

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

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

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

(3) Öğrenci, danışmanı ve bilim/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile yurt içi yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-
lerden en fazla iki ders seçimi yapabilir. Üniversite enstitülerinde verilmekte olan dersler her-
hangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise birinci cümlede belirtilen şekilde en fazla dört ders seçebilir. Bu
kapsamda alınan dersler öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü öğ-
retim öğrencileri, talepleri durumunda ilgili bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

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

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

(6) Akademik takvime göre her ders için her yarıyılda bir genel sınav yapılır. Başarısız
olan öğrencilere bir ek genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli ve tezsiz yüksek
lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 puan almaları
şarttır. Bilimsel hazırlık, uzmanlık alanı dersi ve seminer ise “başarılı” ya da “başarısız” şek-
linde değerlendirilir.

(7) Genel ve ek genel sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Sınav sonuçları, öğretim
elemanları tarafından sınavların bitişinden itibaren en geç beş gün içerisinde öğrenci bilgi sis-
temine girilir ve sınav evrakları idareye teslim edilir.

(8) Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alabileceği gibi danışma-
nının ve bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kabu-
lüyle, dersin bulunduğu yarıyıl dikkate alınmaksızın başka bir ders de seçebilir.

(9) Danışmanlar, Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde haftada en fazla sekiz
saat olacak şekilde “uzmanlık alanı” dersi açarlar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tara-
fından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersi, ens-
titü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun, öğ-
rencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu
ders yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alanı dersi teorik olup krediden sayıl-
maz; ancak, AKTS hesabında dikkate alınır. Bu dersi alan öğrencinin durumu her yarıyıl so-
nunda danışman tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.
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(10) Öğrencilere, masrafları kendilerine ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun
süreli eğitim veya uygulama imkânları, üniversitenin/enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa
eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yurtdışı yükseköğretim
kurumlarından sağlanabilir. Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim prog-
ramının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili
bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ge-
rekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve
yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, Enstitü tarafından belirlenen başarı koşulları aranır.
Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek
belgelere göre, bilim/anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

Tez ve proje yazım dili
MADDE 14- (1) Tez ve proje yazım dili Türkçedir. Yabancı dilde öğretim yapılan ve

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8
ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uz-
manlık alanı dersi ve tez çalışması kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
yılı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alanı dersi, seminer dersi,
alınan diğer dersler ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

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

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

(2) Yüksek lisans ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere iki yarıyıldan az ola-
maz.

(3) Tezli yüksek lisans programı için gerekli kredili derslerin ve seminer dersinin ba-
şarıyla tamamlanmasına yönelik azami süre dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve
seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

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

bilim/anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile her öğrenci için bir danışman belirler ve enstitüye
bildirir. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, öğretim
üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda bilim dalı dışında çalışma alanına uygun bir ana-
bilim dalından danışman ataması yapılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için bilim/anabilim/ana-
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sanat dalı kurul kararını enstitüye önerir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunma-
ması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının ni-
teliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman, en geç tez çalışmasının
başladığı ilk dönem sonuna kadar atanır. Atanacak ikinci danışman, Üniversite kadrosu dışından
da belirlenebilir. Bir öğrenci ders döneminin bitimine kadar herhangi bir gerekçe göstermek
zorunda olmaksızın ve mevcut danışmanın onayı gerekmeden aynı bilim dalından bir başka
öğretim üyesini yeni danışman olarak tercih etme hakkına sahiptir. Öğrencinin veya danışmanın
tez aşamasında danışman değişikliği için gerekçeli başvuruları ilgili bilim/anabilim dalına ya-
pılır. Danışman değişikliği talepleri bilim/anabilim kurul önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından sonuçlandırılır.

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

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

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

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

Tez konusu önerisi
MADDE 18- (1) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin tez konusu önerisini öğren-

cinin bilimsel araştırma ve etik dersi de dahil olmak üzere en az 8 dersten başarılı olması ko-
şuluyla ikinci yarıyılın bitiminden itibaren en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, bilim/ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı onayı ile enstitüye gönderir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir. Bu süre sonunda tez konusu kesinleşmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

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

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

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

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

(3) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararında
belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalış-
masının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğre-
tim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

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

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

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

(9) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden sonra iki ders dö-
nemi veya sekiz aydan daha az olamaz.

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

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

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

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

kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci,
dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

yarıyılın başında doktora unvanına sahip bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman atan-
ması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

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

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

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

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

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

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

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

lam 24 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az 8 ders, uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
48 kredilik 16 ders, uzmanlık alanı dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez çalışması, yayın ve
bildiri olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

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

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora ders dönemi, intibak durumu hariç olmak üzere, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için iki yarıyıldan; lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yarıyıldan az ola-
maz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Yeterlik sınavları, enstitü bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üze-
re, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sı-
nav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, bilim/anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Tez izleme komitesi
MADDE 29- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü bilim/anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İki
üyenin biri ilgili bilim/anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yük-
seköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir bilim/anabilim/anasanat dalından
seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile
uyumlu olmasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.
Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alı-
narak ilgili bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu-
nun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, bilim/anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez konusu önerisi savunması
MADDE 30- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

(3) Tez konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Danışman ve tez konusu değişmesi durumunda tez izleme komitesi yeniden
oluşturulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman
ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez konusu önerisi savunmasına alı-
nır. Tez konusu önerisi bu savunmada da reddedilen veya tez konusu önerisini belirtilen sürede
sunmayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez sonuçlanıncaya
kadar, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki
kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak ça-
lışma planı belirtilir. Öğrencinin tez izleme komitesine sunduğu rapor, komite tarafından ba-
şarılı veya başarısız olarak belirlenir. Belirtilen süreler içerisinde raporunu hazırlayıp tez izleme
komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız olan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

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

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

(2) Öğrencinin, doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin
ve üniversite isminin olduğu bilimsel makalesinin Senato tarafından kabul edilen ulusal/ulus-
lararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış olması doktora tez savunmasına girme
şartı olarak aranır. Henüz yayımlanmamış ancak DOI numarası alınmış eserler ile erken görü-
nüm (Online First) aşamasındaki eserler de yayımlanmış gibi kabul edilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve bilim/anabilim/anasanat dalı başkanlığının 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 dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

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

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

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

Süre
MADDE 34- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

çen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin ders-
lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
maksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygula-
malarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
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(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan; ancak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için aza-
mi on iki, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on dört yarıyıl sonuna kadar tamamla-
yamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararında
belirtilen tarihte toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Savunma sınavı, sanatta yeterlik
çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak gerçekleştirilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

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

anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları
ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etki-
leşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, giri-
şimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
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Ortak programın başlatılması
MADDE 39- (1) Ortak programlar hakkında, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre
alınır, uygulanır. Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit öğretim yılı başında kayıt sı-
rasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

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

nelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şe-
kilde önceden protokolde yer alır.

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

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

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

Tezin sonuçlandırılması
MADDE 43- (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının kurumlardan birinde ya-

pılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.
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(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez savunma sınavının şekli ve benzeri konular ile aka-
demik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili
hususlar protokolde belirtilir.

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

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

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

İzin ve disiplin
MADDE 44- (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın

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

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

Yatay geçiş
MADDE 45- (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye,

Türkiye’deki veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yö-
nelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka
bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurum-
ların yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı
MADDE 46- (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili ens-

titü yetkilidir.
(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, se-

miner, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler ara-
sındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

6 Kasım 2022 – Sayı : 32005                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



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

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

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

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

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

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

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

(4) Kadrosu aynı isimli anabilim/anasanat dalında bulunan öğretim üyeleri
anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim programının bilim/sanat dalı kuruluna üyedir.

(5) Bir öğretim üyesi farklı isimli veya disiplinler arası lisansüstü programlarda asgari
öğretim üyesi olarak yer alsa da sadece bir bilim/sanat dalı kurulunun üyesi olabilir. 

(6) Öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu anabilim/anasanat dalının lisansüstü eğitim
programının dışındaki lisansüstü eğitim programlarında da bilim/sanat dalı kurulu üyesi ola-
bilir.

(7) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri kapsamında
yapacakları araştırma, yayın, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme
teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşım-
larla yürütülen her türlü araştırmada, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya
da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasında, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda,
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, retrospektif çalışmalarda etik kurul onayı alınması
zorunludur. Etik kurul başvuru ve onay süreci Senato tarafından belirlenen esaslara gore yürü-
tülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51- (1) 4/7/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin

Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 14/11/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

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

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

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

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

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

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

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

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

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

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

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

anabilim dalını,
ç) Anabilim dalı kurulu: Enstitüde programı açık bulunan, ilgili programlarda Üniver-

sitenin tüm birimlerindeki kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
d) Bilim dalı kurulu: Kadrosu Üniversitenin birimlerinde bulunan ve enstitünün ilgili

anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
e) Bilim sınavı: Anabilim dalı tarafından yapılan yazılı bilim sınavını,
f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü

Yönetim Kurulunu,
ı) Etik kurul: Araştırma, yayın, toplumsal sorumluluk ve hizmet faaliyetlerinde gönül-

lülerin hakları, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla etik ilkelere uyumun sağlanarak
kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar hakkında bilimsel ve etik
yönden görüş veren Üniversite bünyesindeki kurulları,

i) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Sınavını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
o) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ö) VUS: Veterinerlikte Uzmanlık Sınavını,
p) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, her akademik yıl için Senato tarafından

belirlenen ve onaylanan akademik takvimde derslerin başladığı tarih ile bütünleme notlarının
sisteme son giriş tarihini kapsayan süreyi,
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r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5- (1) Lisansüstü programlar, Enstitünün bilim/anabilim dalları esas alınarak

açılır ve yürütülür.
(2) Enstitüde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya bilim/anabilim

dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir bilim/anabilim dalının program teklifi, Enstitü
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. Bir öğretim üyesi en fazla iki
farklı isimli lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora programlarında, ayrıca en
fazla bir tane de disiplinlerarası lisansüstü programın tezli yüksek lisansı ile doktora progra-
mında görev alabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında bu şartlar aranmaz.

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

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

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

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

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

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

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

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 7- (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk

Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklardan gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve dok-
tora adaylarının başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı
notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri göz önünde bulundurularak
bilim/anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilip Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır. 
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(2) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması ha-
linde, bunların yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmeleri için yurt içinde
veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans
veya lisansüstü programdan mezun olmaları ya da Yunus Emre Enstitüsü veya YÖK tarafından
onaylanan Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından
en az C1 veya denk puan aldığını gösteren resmi belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgeye
sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl
içinde Türkçe yeterlik sınavlarında C1 veya dengi puan alamayan yabancı uyruklu adaylar
yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler. 

(3) Klinik uygulaması gerektiren programlara başvuran adaylardan, YÖK tarafından
kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi istenir. Diğer programlara başvuran adaylardan ise
okul tanıma belgesi istenir.

(4) Yabancı dilde öğretim yapan bilim/anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu
adayların o öğretim dilinde YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden bilim/anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yeterli puanı almış olmaları
gerekir. 

(5) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuran adaylar için ALES şartı aranmaz. 
(6) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğ-

renciler tezlerini Türkçe yazmak zorundadır.
(7) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-

kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların klinik uygulaması olmayan programlara müracaatta
YÖK’ten alınacak tanınma belgesini, klinik uygulaması olan programlara müracaatta ise
YÖK’ten alınacak denklik belgesini ibraz etmeleri gerekir.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri
MADDE 8- (1) Bir sonraki öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak

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

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

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

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

Uzmanlık alan dersi
MADDE 9- (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için da-

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

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tara-
fından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve prog-
ram sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan
dersi teorik olup krediden sayılmaz; ancak, AKTS hesabında dikkate alınır. Bu dersi alan öğ-
rencinin durumu her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.
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(3) Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar
verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder. Haftalık ders prog-
ramında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu ders, danışman öğretim üyesi
tarafından fiilen yapılmak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda
başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 10- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.
(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

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

Başvuru ve kabul
MADDE 11- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurdukları puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya Gra-
duate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sına-
vından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, doktora/tıpta uz-
manlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık me-
zunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Lisansüstü prog-
ramlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsuratlı pu-
anlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliği YÖK
denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir. Bu durumda adayların, YÖK’ten alınan denklik
belgesinin aslını veya onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.

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

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

(4) Tezli yüksek lisans programına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının
% 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yazılı bilim sınav notunun % 20’si ve ya-
bancı dil puanının % 10’unun toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden
en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğ-
renci alınır. Bilim sınavından en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı
notu hesaplanmaz.
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(5) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;
a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

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

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

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

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

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

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

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

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 12- (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşu-
luyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisizdir. Tezli yüksek lisans programı, en az 27 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az 9 ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120
AKTS’den oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebi-
lir.

Süre
MADDE 13- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Yüksek lisans ders dönemi, intibaktan dolayı süre eksiltme durumu hariç olmak
üzere, iki yarıyıldan az olamaz. Aynı şekilde tez çalışması süreci de iki yarıyıldan az olamaz.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve görevi
MADDE 14- (1) Bilim/anabilim dalı, kurul kararı ile her öğrenci için bir danışman be-

lirler ve Enstitüye bildirir. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, bilim/anabilim dalı dışında
çalışma alanına uygun bir bilim/anabilim dalından danışman ataması yapılabilir. Bu işlemin
gerçekleşmesi için bilim/anabilim dalı kurul kararını Enstitüye önerir. Belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
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seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci
danışman, en geç tez çalışmasının başladığı ilk dönem sonuna kadar atanır. Atanacak ikinci
danışman, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiler arasından se-
çilebilir. Bir öğrenci ders döneminin bitimine kadar herhangi bir gerekçe göstermek zorunda
olmaksızın ve mevcut danışmanın onayı gerekmeden aynı bilim/anabilim dalından bir başka
öğretim üyesini yeni danışman olarak tercih etme hakkına sahiptir. Öğrenci veya danışman tez
aşamasında danışman değişikliği için gerekçeli başvuruları ilgili bilim/anabilim dalına yapar.
Danışman değişikliği talepleri bilim/anabilim dalı kurul önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından sonuçlandırılır. 

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

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

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 15- (1) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin tez konusu önerisini öğren-

cinin bilimsel araştırma ve etik dersi de dahil olmak üzere tüm derslerinden başarılı olması ko-
şuluyla ikinci yarıyılın bitiminden itibaren en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, bilim/ana-
bilim dalı başkanlığı onayı ile Enstitüye gönderir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile kesinleşir. Bu süre sonunda tez konusu kesinleşmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

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

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, bilim/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden
dolayı ek süre verilmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

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

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

(4) Bilim/anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen
tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
ortamlarda gerçekleştirilir.
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(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar bilim/anabilim dalı başkanlığınca tez savunma
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç üç ay içinde düzeltmeleri

yaparak tezini Enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaç-
la birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır. Süresi içinde tezini Enstitüye
teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

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

(9) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden sonra iki ders dö-
nemi veya sekiz aydan daha az olamaz.

(10) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazere-
tini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması
halinde bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç
bir ay içinde yapılmak üzere yeniden sınav hakkı verilir.

Diploma
MADDE 17- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Enstitü tarafından belirlenen

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu bilim/anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

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

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 18- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

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

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

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

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

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Süre
MADDE 19- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

Danışman atanması ve görevi
MADDE 20- (1) Tezsiz yüksek lisans programında bilim/anabilim dalı başkanlığınca

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

Diploma
MADDE 21- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu bilim/anabilim

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

programı için en son ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler. İntibak işlemleri 44 üncü
maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerine göre yapılır.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 22- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

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

30 kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez
çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için de, en az 42 kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez öne-
risi, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

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

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

düzenlenebilir. Bu programların uygulanması Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütü-
lür.
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Başvuru ve kabul
MADDE 23- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri mezunları için 55 puandan az
olmamak koşuluyla DUS, EUS, TUS ve VUS puanları ALES yerine geçer.
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(7) Temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7 ve klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanmasıyla elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı so-
nucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulün-
de, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Se-
nato tarafından karar verilir. Enstitü, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

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

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

Süre
MADDE 24- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

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

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

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

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

Danışman atanması ve görevi
MADDE 25- (1) Her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı bi-

lim/anabilim dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılın ba-
şında atanır.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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(3) Danışman görevleri ile ilgili 14 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hü-
kümler doktora danışmanı için de geçerlidir.

Yeterlik sınavı
MADDE 26- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

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

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

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

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

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin nedeniyle ilişiği kesi-
lenler hariç olmak üzere, Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiklerinin kesildiği tarihten
itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 27- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bilim/anabilim dalı

akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İki
üyenin biri ilgili bilim/anabilim dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak başka bir yükseköğretim
kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir bilim/anabilim dalından seçilir. Tez izleme ko-
mitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına dikkat
edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin
kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili bilim/anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.
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Tez konusu önerisi savunması
MADDE 28- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, salt çoğunlukla öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul,
düzeltme veya ret kararı verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, bilim/anabilim dalı başkanlığınca tez konusu önerisi
savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve 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. Belirtilen süreler içe-
risinde raporunu hazırlayıp tez izleme komitesi üyeleri huzurunda sunmayan öğrenci başarısız
sayılır. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 29- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tara-

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

(2) Öğrencinin, doktora programına kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, isminin
ve Üniversite isminin olduğu bilimsel makalesinin Senato tarafından kabul edilen ulusal/ulus-
lararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış olması doktora tez savunmasına girme
şartı olarak aranır. Henüz yayımlanmamış ancak DOI numarası alınmış eserler ile erken görü-
nüm (online first) aşamasındaki eserler de yayımlanmış gibi kabul edilir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkrada belirtilen yayın şartını sağlayan öğ-
renci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman; adayın yayın şartını sağladığını, tezin sa-
vunulabilir olduğunu yazılı olarak belirten görüşü ve benzerlik raporu ile birlikte tezin bir nüs-
hasını, basılı ve elektronik ortamda bilim/anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye gön-
derir. Benzerlik raporundaki verilerde bir intihalin tespiti halinde, karar verilmek üzere tez,
Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

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

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve bilim/anabilim dalı başkanlığının 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 dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(6) Bilim/anabilim dalı akademik kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
tez savunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen
tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

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

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

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç altı ay içinde düzeltmeleri

yaparak tezini Enstitüye teslim etmesi ve aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Bu amaç-
la birinci savunma sınavında takip edilen süreç yeniden uygulanır. Süresi içinde tezini Enstitüye
teslim etmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(11) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.
Doktora diploması
MADDE 30- (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı
MADDE 31- (1) Tıp fakültesi öğrencileri için yürütülen tıp-bilim doktorası bütünleşik

programına ait eğitim ve öğretim süreçleri 9/2/2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre
yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 32- (1) Bu programların amacı; bilim/anabilim dallarının ulusal ve uluslar-

arası kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak prog-
ramlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa
katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini
sağlamaktır.
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Ortak programın başlatılması
MADDE 33- (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de

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

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

den ayrı olarak belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilir.
Öğrenci kabulü
MADDE 34- (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencinin her iki üniver-

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

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

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

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

Öğretim ücreti, katkı payı
MADDE 35- (1) Uluslararası ortak lisansüstü programa kabul edilen Türk öğrenciden

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

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

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

Eğitim-öğretim
MADDE 36- (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda öğretime yö-

nelik hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkeler ile her iki üniversitenin tabi olduğu ilgili mev-
zuat hükümlerine göre önceden yapılan protokol ile düzenlenir.

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

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

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenci, her yarıyıl 30 AKTS kredisi almak zo-
rundadır.
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Tezin sonuçlandırılması
MADDE 37- (1) Ortak programlarda, tez savunma sınavının her iki yükseköğretim ku-

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

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

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

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

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

İzin ve disiplin
MADDE 38- (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın

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

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

Yatay geçiş
MADDE 39- (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Üni-

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

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı
MADDE 40- (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesi Enstitü tara-

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği
MADDE 41- (1) Bir öğrencinin danışmanı, bilim/anabilim dalı akademik kurulunun

önerisi ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
değiştirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir ku-
rumda görevlendirilmesi durumunda danışman, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak da-
nışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ha-
linde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 42- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

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

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

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

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 43- (1) Bir yüksek lisans, doktora programına kayıtlı olan öğrenci, kayıtlı ol-

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

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

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

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 44- (1) Üniversitenin lisansüstü öğretim programlarında yer alan bir

bilim/anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim progra-
mında en az bir yarıyılı tamamlamış olan, en az dört ders almış ve aldığı derslerin tamamından
başarılı olmuş öğrenciler, bilim/anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci olarak kabul edilebilirler.

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

bilim/anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır. Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenci için ilgili bilim/anabilim dalında en son
ilan edilen lisansüstü öğrenci kabul şartları aranır.

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

(5) Tez aşamasındaki öğrencilerden, azami sürenin tamamlanmasına tezli yüksek li-
sansta üç yarıyıldan, doktorada dört yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar, yatay geçiş tale-
binde bulunamazlar.
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(6) Enstitüde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tama-
mından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan as-
gari şartları yerine getirmeleri kaydıyla bilim/anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararı ile belirlenen kontenjan dahilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları bilim/ana-
bilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. 

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

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

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

Kesin kayıt
MADDE 45- (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendile-

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

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

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

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

Kayıt yenileme
MADDE 46- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

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

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

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

Kayıt dondurma
MADDE 47- (1) Lisansüstü programlara hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti,

yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam
edemeyecek öğrencilerin kalan öğrenim süresi dikkate alınarak danışman ve bilim/anabilim
dalı başkanlığının uygun görüşleri alınıp yarıyıl başından itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye
başvurmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezsiz yüksek lisansta en çok
bir, tezli yüksek lisans ve doktorada iki yarıyıla kadar dondurulabilir. Hastalık ve doğum için
resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak rapor, doğal afetler ve benzeri durumların ise ilgili
mülki idari amirliğinden alınacak yazı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilmesi gerekir. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresine dahil edilmez.
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(2) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde
bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha
olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-
maz.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 48- (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Ens-

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

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

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

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

Ders saydırma
MADDE 49- (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrencilerin,

özel öğrencilerin ve daha önce aldıkları lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları
saydırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıt sırasında Enstitüye müracaat etmeleri halinde kabul
edildikleri programa intibakları bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı ders-
lerden hangilerinin Üniversitedeki lisansüstü program kapsamında ders yükünden sayılacağı
Senatoca belirlenen esaslara göre ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile belirlenir.

(3) İntibak işlemlerinde AKTS değerleri esas alınır.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 50- (1) Bir dersin yarıyıl kredi ve AKTS değeri, dersin başarıyla tamamlana-

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

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

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

(4) Öğrenci, danışmanı ve bilim/anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile yurt içi yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
en fazla iki ders seçimi yapabilir. Üniversitemiz enstitülerinde verilmekte olan dersler herhangi
bir kısıtlamaya tabi değildir. Doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
ise birinci cümlede belirtilen şekilde en fazla dört ders seçebilir. Bu kapsamda alınan dersler
öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü öğrencileri, talepleri duru-
munda ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile Enstitüde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(5) Öğrencilere, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli
eğitim veya uygulama imkanları, Üniversitenin/Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim
yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yurt dışı yükseköğretim kurum-
larından sağlanabilir. Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim programının
bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili bilim/ana-
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bilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir. Yurt dışında
geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim
ve uygulamalarda da, Enstitü tarafından belirlenen başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eği-
timin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre
bilim/anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

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

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

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

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

(10) Genel ve ek genel sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Sınav sonuçları, öğretim
elemanları tarafından sınavların bitişinden itibaren en geç beş gün içerisinde öğrenci bilgi sis-
temine girilir ve sınav evrakları idareye teslim edilir.

(11) Sağlık raporları da dahil devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, o
dersten başarısız sayılırlar.

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

Tez ve proje yazım dili
MADDE 51- (1) Tez ve proje yazım dili Türkçedir. Yabancı dilde açılmış programlarda;

öğrencinin istemesi, danışmanın uygun görmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez
önerisi ve tez, YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dilde
yazılmış olan tezlerin yazımına ilişkin hükümler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme
MADDE 52- (1) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine ilişkin işlemler; 23/5/1997

tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversi-
tede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mev-
zuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat
MADDE 53- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Enstitü kayıtlarında yer alan posta adre-

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

(2) Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar, öğrenciye tebliğ yerine geçer.
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Diğer hükümler
MADDE 54- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

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

duğu il dışında sürdürülemez.
(3) Öğrenciler ile aralarında usul, füru, eş, üçüncü dereceye kadar akrabalık, husumet

ve menfaat ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumu bulunanlar, danışman, jüri üyesi ve tez
izleme komitesi üyesi olarak atanamazlar.

(4) Bir öğretim üyesi farklı isimli veya disiplinler arası lisansüstü programlarda asgari
öğretim üyesi olarak yer alsa da sadece bir bilim/anabilim dalı kurulunun üyesi olabilir. 

(5) Kadrosu aynı isimli bilim/anabilim dalında bulunan öğretim üyeleri bilim/anabilim
dalının lisansüstü eğitim programının bilim/anabilim dalı kuruluna üyedir.

(6) Öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu bilim/anabilim dalının lisansüstü eğitim prog-
ramının dışındaki lisansüstü eğitim programlarında da bilim/anabilim dalı kurulu üyesi olabilir.

(7) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri kapsamında
yapacakları araştırma, yayın, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme
teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşım-
larla yürütülen her türlü araştırmada, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya
da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasında, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda,
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, retrospektif çalışmalarda etik kurul onayı alınması
zorunludur. Etik kurul başvuru ve onay süreci Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürü-
tülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56- (1) 4/7/2020 tarihli ve 31175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönet-
meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran dok-

tora öğrencilerinin, kayıt olduğu tarihten sonra ulusal/uluslararası sempozyumlarda sözlü su-
num ya da tam metin olarak yayımlanmış en az bir bildirisinin olması durumunda, isminin ve
Üniversite isminin olduğu bilimsel makalesinin Senato tarafından kabul edilen ulusal/uluslararası
indekslerce taranan dergilerde yayımlanmış olması şartı, doktora tez savunmasına girme şartı
olarak aranmaz.

Yürürlük
MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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 (TARSUS-TÖMER): Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Tarsus 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) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer is-

teklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak.

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla
ve Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe öğretimi konusunda ça-
lışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-
mak.

c) Türkçenin anadil veya yabancı dil olarak öğretimi konusunda uygulamalar ve araş-
tırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki
ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
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ç) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türk kültürünü ve Üniversiteyi tanıtmak amacıyla
yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara ve toplantılara katılmak, buralarda tanıtım standı
açmak ve bununla ilgili tanıtım materyalleri temin etmek ve hazırlamak.

d) Türkçeyi öğreten film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür ve benzeri bilgilendirici ve teşvik edici materyaller yayımlamak,
yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

e) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve
yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara
katılmak.

f) Üniversitenin ve Merkezin yurt içinde ve yurt dışında görünürlüğünü ve saygınlığını
arttırmak, uluslararası öğrencilere Türkiye’de eğitim-öğretim olanakları sağlamak için Üniver-
siteye kabul sınavları, yabancı öğrenci sınavları (YÖS) ve Türkçe Yeterlik Testi (TYT) gibi
çeşitli dil sınavları hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında bu sınavları yapmak.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim gören Türk ve yabancı öğrencilere Türkçe dil
becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

h) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden Türkçeye ve Türkçeden
diğer dillere çeviriler yapmak.

ı) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği
sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getir-
mek.

i) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yö-
nelik programlar düzenlemek, Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türk kültürünü en güzel
şekilde tanıtmaya teşvik etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek ve
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüller vermek.

j) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçenin eğitimi-öğretimi
ile ilgili kurslar düzenlemek, seminerler vermek, komisyonlar oluşturmak, ortak projeler ge-
liştirmek, uygun görüldüğü takdirde yapılan faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
sertifika ile belgelendirmek.

k) Türkçenin öğretimi ile ilgili çevrimiçi olanaklardan faydalanmak ve bu kapsamda
uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7- (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı statüdeki öğretim ele-
manları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Mü-
dür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2022 – Sayı : 32005



(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Mü-

dürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Mü-

dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür

görevlendirilir.

(3) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve ge-

liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli

bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve so-

nuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdüre

yardımcı olurlar.

Müdürün görevleri

MADDE 8- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, çeşitli kamu kurum ve

kuruluşları ile iş birliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardım-

laşmayı sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin

faaliyet alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından üyeler olmak üzere en fazla beş

üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu

üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan

üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boş kalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantı için

salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak

da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün

kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak ve bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
c) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlar hazırlamak

ve hizmet içi eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.
ç) Merkezde birimler oluşturmak, bu birimlerin oluşturulması ile ilgili esasları belirle-

mek, bu birimlerde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri
belirlemek, mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler hususunda Rektörlük makamına
önerilerde bulunmak.

d) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim ko-
ordinatörlükleri oluşturmak.

e) Merkez kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Üniversite Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Merkezde eğitim-öğretim planlaması kapsamında yeni şubeler açılması ve mevcut
şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması hususunda Rektöre önerilerde bulunmak.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri be-
lirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi
hususunda gerekli işlemleri yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları
MADDE 11- (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dö-

nemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kul-
lanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya ba-
ğımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulama süreçleri, kurslarda görev alacak
öğretim görevlilerinin seçimi ve bunların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel ko-
nular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Alt birimler
MADDE 12- (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere alt birimler oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13690 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13535 
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Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13543 

—— • —— 
Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13544 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13554 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13562 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13579 

—— • —— 
Hatay 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13531 
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Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13653 

—— • —— 
Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13654 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2022 – Sayı : 32005 

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13549 

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

 
 13609 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEM KİMYASAL MADDE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  
5 KALEM KİMYASAL MADDE ALIMI 4734 sayılı KİK 3-g istisna kapsamında kapalı 

zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1182528 
1-İdarenin 
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 
c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıvı Kostik (Sodyum Hidroksit): 16.000 Kg 

Hidroklorik Asit:16.000 Kg  
     Etanol (Etil Alkol): 10,000 Kg 
     Sud Kostik (Sodyum Hidroksit):10.000 Kg 
     Amonyak (Amonyum Hidroksit) : 25.000 Kg alımı 
b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

Bolvadin/Afyonkarahisar 
b) Tarihi ve saati : 21/11/2022 Pazartesi günü saat 14.30 
İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 100 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 
2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 
dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 
şartname kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

Bu  ihaleye  kısmi  teklif  verilebilecektir.  İstekliler  herhangi  bir  kimyasal  maddeye  
teklif verebilecekleri gibi, Kg fiyatlarını belirtmek suretiyle tamamı içinde teklifte 
bulunabileceklerdir.  

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 
08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 
tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    13580/1-1 
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TELSİZ VE RÖLE CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Telsiz ve Röle Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi  

kapsamında  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 -    03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
  ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2242039 
b) IKN : 2022/1134683 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Telsiz ve Röle Cihazı / (4 kalem) 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer: TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 60 takvim günü 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 28.11.2022/ Pazartesi günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1.a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4.İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,   
4.1.7 .Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.    
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İstekliler, teklif ettikleri ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan bu ihaleye 

özel satış ve satış sonrası teknik destek vermeye dair yetki belgelerini teklif dosyalarına 
ekleyeceklerdir. 

6.2. Cihazların, teknik şartnamede belirtilen MIL STD veya ETSI standartlarını 
sağladıklarına ilişkin belgeler teklifle birlikte sunulacaktır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda  en 
düşük  olanıdır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saat TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Teklif Alma Birimi’ne  verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale 
(son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması :  Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak  ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: - 
İlan olunur. 
    13557/1-1 
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CNC KAYAR OTOMAT TEZGAHI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
CNC Kayar Otomat Tezgahı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2244041 
b) IKN : 2022/1174060 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : CNC Kayar Otomat Tezgahı / 1 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme 

Müdürlüğü’dür. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 200 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 05/12/2022 Pazartesi günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1. Firmalar teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı, sırasına 
göre, eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracaktır. 

- Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri tezgahın Türkiye’de yetkili satıcısı olduklarını 
belgeleyeceklerdir. 

- Firmaların teklif ettikleri cihazlar CE belgesine sahip olacak, teklif ile birlikte söz 
konusu belge verilecektir. 

- Firmalar, teklif edilen tezgah ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
düzenlenen “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 
olanıdır. 

8- Bu ihaleye kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması : Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: Bu madde boş bırakılmıştır. 
İlan olunur. 13567/1-1 
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1 KALEM MAL ALIMI, 4 KALEM MAL ALIMI VE  
62 KALEM MAL ALIMI İHALELERİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 
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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR OTOBÜS TERMİNALİNİN HÂLİHAZIRDA İDARİ 
FAALİYETLERDE KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN HARİCİNDEKİ 

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN 
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE–1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mevkiindeki Sakarya Büyükşehir Otobüs 

Terminalinin hâlihazırda idari faaliyetlerde kullanılan bağımsız bölümlerinin haricindeki Sakarya 
Büyükşehir Belediyesine ait tüm bağımsız bölümlerinin müştereken 3 (üç) yıl süreliğine 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.  

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 
ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin TürkLirası) karşılığı temin 
edilebilir. 

MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 
YAPILACAĞI: 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 22.11.2022 Salı günü saat 15:00’da 
yapılacaktır. 

MADDE– 4. İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN KİRALAMA BEDELİ, 
GEÇİCİ TEMİNATI: 

İhale Konusu  
Yerin Mevkii 

Kiralama 
Süresi 

Aylık 
Muhammen 
Kira Bedeli 

3 Yıllık Muhammen 
Kira Bedeli 

Geçici Teminatı 
(%3) 

İhale 
Saati 

Sakarya İli, 
Arifiye İlçesi, 

Hanlıköy 
Mevkii 

3 Yıl  
(36 ay) 

290.000,00 TL 
+KDV 

10.440.000,00TL + 
KDV 313.200,00 TL 15.00 

MADDE– 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38 inci 
maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 22.11.2022 Salı günü saat 15:00’a 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya posta 
yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

İsteklilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 
1- İsteklinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortaklığını gösterir belge (Aslı veya İlgili 

Kurumundan Aslı Gibidir Yapılmışı) 
2- Ticaret sicil gazetesi (Aslı veya Noter onaylı sureti veya Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinden alınmış e-imzalı doğrulatılabilir Ticaret sicil gazetesi ve Fotokopisi) 
3- Vekâleten katılım durumunda noter onaylı vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
4- İhaleye iştirak edecek tüzel kişilik yetkilisinin veya vekilinin noter tasdikli imza 

sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
5- Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı) 
7- Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 
8- EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  
9- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (Aslı) 
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10- İhale şartname bedeline ait makbuz (Aslı) 
11- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Aslı) 
12- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur 

belgesi” (Aslı) 
Önemli Not: 
Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki 
geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler 
için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı 
tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 
noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR 
    13613/1-1 

—— • —— 
DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16 PA4 V185 TİPİ DİZEL MOTORLARA AİT 

HS 400 TİPİ TURBO KOMPRESÖRLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE 200 ADET TURBO YÖNELTİCİ (KOMPLE)  

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1174144 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 200 Adet Turbo Yöneltici (Komple) Temini 
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi 
Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-
ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
08/12/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.    

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    13666/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 13699/1-1 
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5 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI / KURULUMU /  

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Şanlıurfa İli Siverek Belediye Başkanlığından: 
Siverek Belediyesi tarafından Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir 

paylaşım modeli ile 5 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
maddesi gereği kapalı teklif usulü ile gelir paylaşım oranı olan %12’den az olmamak üzere 
artırma yapılarak aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır. 

1.1. İdarenin: 
a) Adresi : Ayvanat Mah. Yunus Emre Bulvarı No: 19 Siverek/ Şanlıurfa 
b) Telefon-Faks Numarası : 414 5521200- 414 5521027 
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@Siverek.bel.tr 
İlgili Personelin adı Soyadı unvanı: Ahmet Cemil BİLGİÇ/ Destek Hizmetleri Müdür V. 
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2. İhale konusu: 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir paylaşım 

modeli ile 5 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 
kapalı teklif usulü ile gelir paylaşım oranı olan %12’den az olmamak üzere artırma yapılarak 
ihale edilmesi işi. 

İşin Adı İşin Yapılma Yeri Alanı 
Ada/ 

Parsel 
Muhammen 

Bedel TL 

Gelir 
Paylaşım 

Oranı 

Geçici 
Teminat TL 

Güneş Enerji 
Santrali Tesisi 

yapımı/kurulumu 
gelir paylaşım 

modeli ile 5 yıl süre 
ile işletilmesi işi 

İli: Şanlıurfa  
İlçesi: Siverek 
Mevkii: Yoğunca 
Cinsi: Arazi 

Yüzölçümü: 
1.000.000,66 m2 
Santral Sahası: 
14.735,90 m2 

0/348 
25.626.462,50 

TL 

%12’den 
az 

olmamak 
üzere 

artırma 
yapılacak 

768.793,88 
TL 

3. İhalenin: 
a) Yapılacağı yer: Camikebir Mahallesi 17.Sokak No:3 Siverek Belediyesi İhale Toplantı 

Odası Siverek/ŞANLIURFA 
b) Tarihi-Saati: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve devamı gereğince 

Kapalı Teklif Usulü ile Siverek Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 
İhale; Siverek Belediyesi İhale Toplantı Odasında 21.11.2022 Pazartesi Günü saat 

14:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek 
suretiyle yapılacaktır. 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 
uygulanacak kriterler: 

A. Kanuni ikametgâh belgesi. 
B. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 
C. Mevzuatı gereği 2022 yılında kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi; 
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a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili 
Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D. İmza sirküleri vermesi, 
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G. Muhammen Bedelin %3 (üç) oranında geçici teminat vermesi, 
İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Siverek Belediye 

Başkanlığı adına Türkiye Vakıflar Bankası Siverek Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 
7302 2527 74 IBAN numaralı hesaba açıklaması ile birlikte yatırılacaktır. 

H. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge, 

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

J. İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
yazısı vermesi gerekmektedir 

K. İhale konusu işin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 
beyannamesi 

L. Teknik personel taahhütnamesi 
M. İhale Şartnamesi ve sözleşmesi (Her sayfası Ad-Soyadı-Firma Unvanı yazılarak 

kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.) 
İ. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura 
J. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu 
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Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (A),(B),(E),(H),(İ),(J),(K),(L) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 
taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 
aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

5. İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
1) Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar: 
a) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, 
b) Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile 

ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca 
münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi 
nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme 
yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme 
konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır. 

2) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; 
a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
b) İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve 

istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin 
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs 
etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 
verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak 
yasaktır. 

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanır. 
6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak 

isteyenler her ihale için Siverek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 150,00 TL yatırarak 
İhale Dokümanını mesai saatlerinde Siverek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzden 
temin edebilirler. 

7. Teklifler 21.11.2022 tarih ve saat 14:00’ e kadar Siverek Belediye Başkanlığı Yazı 
işleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra 
teslim edeceklerdir. 

9. Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 
    13520/1-1 
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1 ADET ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  
1 adet Elektrokonvulsif Tedavi Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası  : 2022/1171521 
1-İdarenin 
a) Adresi  : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi  : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet Elektrokonvulsif Tedavi Cihazı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Tıp Fakültesi Kozlu / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 

(altmış) takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi 

Kampüsü Personel Yemekhanesi İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 17/11/2022 – Saat: 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4.İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 
KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.İhalede cihazın bakım onarım işlemlerini gerçekleştirebilme yetkinliğini gösteren 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir. 
4.3.2.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8- Teklifler 17/11/2022 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 
İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    13623/1-1 
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1 ADET FEG ELEKTRON KAYNAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  
1 adet FEG Elektron Kaynağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2022/1171848 
1-İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet FEG Elektron Kaynağı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümü İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 

(kırk) takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi 

Kampüsü Personel Yemekhanesi İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21/11/2022 – Saat: 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4.İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 sayılı 
KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.Madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3.Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8- Teklifler 21/11/2022 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 
İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    13624/1-1 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2022 – Sayı : 32005 

4 ADET OFİS VE İŞYERİ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Afyonkarahisar İli Emirdağ Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine 

yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 
2886 sayılı DİK. nun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 
satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Sıra 

No 
Mahalle 

Kat 

No 

İş 

Yeri 

No 

Cinsi 
Alan 

m² 

Muhammen 

m² Bedeli 

KDV Hariç 

TL. 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

TL. 

İhale 

Başlama 

Saati 

Şartname 

Bedeli 

TL. 

1 İncili Zemin 1 Ticari 341 35.000,00 358.050,00 ₺ 10:30 100 

2 İncili Zemin 2 Ticari 159 40.000,00 190.800,00 ₺ 10:35 100 

3 İncili Zemin 3 Ticari 159 60.000,00 286.200,00 ₺ 10:40 100 

4 İncili Zemin 6 Ticari 157,5 35.000,00 165.375,00 ₺ 10:45 100 

Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 18/11/2022 
tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 
olan 18/11/2022 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı 
İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ) 
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair) 
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden) 
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu 

olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak 

kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü 
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır. 
8-) İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a maddesine göre yapılacak ihalelerde) 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ) 
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair) 
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı 

içerisinde alınmış belge. 
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3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve 

Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler) 

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü 

5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak 

kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. 

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz) 

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak 

olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir) 

8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir) 

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır. 

10-) İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a maddesine göre yapılacak ihalelerde) 

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 13656/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı. 

(TURKALOV) 

VAKFEDENLER:  Ali COŞKUN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.2022 tarihinde kesinleşen 

21.09.2022 tarihli ve E:2022/385 K:2022/528 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizde yaşayan insanlarımıza Türkmen Aleviliği ve Bektaşi 

kültürü başta olmak üzere tüm inanç ve kültürel çeşitliliğimizi tanıtmak ve çağdaş anlamda eğitim 

ve sağlık konularında yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 95.000 TL(DoksanbeşbinTL) nakit. 

YÖNETİM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Yönetim 

kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan varlığı, kurucu 

başkanın kararına göre benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    13631/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/10/2022, 20/10/2022 ve 27/10/2022 tarihli 

Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı 
iptal edilen tüzel kişiler: 

1 
06/10/2022 tarihli ve 11276-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye “Erpiliç Trijenarasyon 
Santrali” için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

2 
06/10/2022 tarihli ve 11276-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Gain Enerji Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

3 
20/10/2022 tarihli ve 11319-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Asia Global Enerji Yatırım Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

4 
20/10/2022 tarihli ve 11319-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Nesma Enerji Yatırım A.Ş.’ye 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

5 
20/10/2022 tarihli ve 11320 sayılı Kurul Kararı ile; 
Regnum Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı 
verilmiştir. 

6 
27/10/2022 tarihli ve 11321-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Konya Ilgın Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Ilgın 500 MW Termik Santrali” için verilen 
27/02/2013 tarihli ve EÜ/4292/02479 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

7 
27/10/2022 tarihli ve 11321-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Enji Enerji Yatırım Danışmanlık ve Mühendislik Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 

8 
27/10/2022 tarihli ve 11321-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ne 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB dağıtım lisansı 
verilmiştir. 

9 
27/10/2022 tarihli ve 11321-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Erna Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.’ye “Hizan HES” projesi için 49 
(kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

10 
27/10/2022 tarihli ve 11359-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Traktek Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 
lisansı verilmiştir. 

11 
27/10/2022 tarihli ve 11359-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
RNC Avrasya Enerji Tedarik Depolama Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli 
tedarik lisansı verilmiştir. 
    13581/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/10/2022, 20/10/2022 ve 27/10/2022 tarihli 

Kararlarıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler: 

1 
06/10/2022 tarihli ve 11277-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Vitalen Enerji Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

2 
06/10/2022 tarihli ve 11277-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
RDS Gayrimenkul Danışmanlık Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 
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3 
06/10/2022 tarihli ve 11277-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 
(kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

4 
06/10/2022 tarihli ve 11277-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
İstasyon Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci 
lisansı verilmiştir. 

5 
20/10/2022 tarihli ve 11301-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Efamoda Tekstil Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı 
verilmiştir. 

6 
20/10/2022 tarihli ve 11301-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Form Elektrik İnşaat Mühendislik Anonim Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

7 
20/10/2022 tarihli ve 11301-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Monokon Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı 
işletmeci lisansı verilmiştir. 

8 
20/10/2022 tarihli ve 11301-4 sayılı Kurul Kararı ile; 
Proşarj Araç Şarj Sistemleri Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) 
yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

9 
20/10/2022 tarihli ve 11301-5 sayılı Kurul Kararı ile; 
Solarpark Danışmanlık Turizm Mühendislik Enerji Üretim İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

10 
27/10/2022 tarihli ve 11333-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pirim Gıda ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl süreli 
şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 

11 
27/10/2022 tarihli ve 11333-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
Solarşarjet Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Anonim Şirketi'ne, 49 (kırkdokuz) yıl 
süreli şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. 
    13581/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 

1 
27/10/2022 tarihli ve 11336-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Aksüs Kimya ve Entegre Atık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl 
süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

    13581/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde lisans süresi uzatılan tüzel kişi: 

1 

20/10/2022 tarihli ve 11302-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Seymen Petrol İnşaat Turizm Nakliyat ve Madencilik Ticaret Limited Şirketi’nin 
24/01/2008 tarihli ve İHR/1474-3/23722 numaralı ihrakiye teslimi lisansının süresi 
24/01/2023 tarihinden itibaren 24/01/2038 tarihine kadar uzatılmıştır. 

    13581/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Yumurtalık İlçesi, 453 ada, 4 parsel üzerindeki 883945 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 785 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pegasus Yapı Denetim ve 
Ticaret Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 
12.10.2022 tarihli ve E.2022/1927 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulmasına”  hükmedildiğinden, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
Pegasus Yapı Denetim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 
19.10.2022 tarihli ve 4813227 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    13516/1/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
10.11.2021 tarihli ve 2179697 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması talimatlandırılan, Batman Teknik Yapı 
Denetim Ltd. Şti. ve Reyhanlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı, Uygulama 
Denetçisi, İnşaat Mühendisi Cevdet BEBEK (Denetçi No: 1534, Oda Sicil No: 30701) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.10.2022 tarihli 
E.2022/635-K.2022/2036 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
16.11.2021 tarihli ve 31661 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cevdet BEBEK hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlem 24.10.2022 tarihli ve 4843408 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
    13516/2/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Adana İli, Çukurova İlçesi, 5904 ada, 3 parsel üzerindeki 1191838 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 2307 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ve kuruluş ortağı Gökhan KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No: 81711) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 
16.09.2022 tarihli ve E.2022/241 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 
durdurulmasına” hükmedilmiş, Bakanlığımızca yürütme durdurma kararına karşı itiraz edilmesi 
üzerine; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nin 04.10.2022 tarihli ve Y.D. 
İtiraz No:2022/968 sayılı kararı ile "itirazın kabulü” ve “Ankara 6. İdare Mahkemesinin 
16.09.2022 tarihli ve E.2022/241 sayılı kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, Elit Seyhan 
Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Gökhan KILIÇ hakkında 02.10.2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" işleminin iptal 
edilerek, Elit Seyhan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan yeni iş almaktan men cezasının 
ve Gökhan KILIÇ hakkında “yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin, 
"Yürütmenin Durdurulması"  kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 106 günlük 
kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 25.10.2022 tarihli ve 4852345 
sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    13516/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Bolu ili, Merkez ilçesi, 2086 ada, 11 parsel üzerindeki 1304860 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aladağ Yapı Denetim Ltd. Şti. 
ve kuruluş ortakları olan Melih DEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
21068, Oda Sicil No: 67472) ve Süleyman Murat SÖYLEMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20648, Oda Sicil No: 56579) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 29.09.2022 tarihli ve E.2022/610 sayılı kararı ile 
“dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarih ve 
31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işleminin, Aladağ Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ile ilgili kısmı ve kuruluş ortakları Melih DEMİRCİ ve Süleyman Murat SÖYLEMEZ 
hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısımlarının yürütülmesi 25.10.2022 tarihli ve 4856025 
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 
    13516/4/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kırşehir ili, Mucur ilçesi, 800 ada, 8 parsel üzerindeki 1595148 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 312 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. 
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 12.10.2022 
tarihli ve E.2022/688-K.2022/2080 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 
hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Teknik Yapı Denetim 
Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 27.10.2022 tarihli ve 4869874 sayılı Makam 
Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 
    13516/5/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete ilanında sehven yazılan “…Mustafa 

ESER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 14030008264) …” ifadesinin 
çıkarılarak yerine “…Mustafa ESER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 
15407028052) …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 27.10.2022 tarihli ve 
4879513 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
    13518/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize 

süresi dolduktan sonra 90 gün içerisinde vizesini yenilemeyen;  
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1745 dosya no’lu GÜNEYKENT Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, Bakanlık Makamının 31.10.2022 tarih ve 4894576 sayılı Olur'u 
ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
    13519/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Temeltaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1208551, 1208555 

ve 1208561 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Temeltaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdulbaki ÇINAR 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35910), Baki KOÇAK (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8557, Oda Sicil No:7068), Mesut AYDIN 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9958, Oda Sicil No:6024), 
Osman KESKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13294, Oda Sicil 
No:22549), Sadiye BEBEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15065, Oda Sicil 
No:22926),  

Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 824004 YİBF,  
Kapsam Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1001291 YİBF, Dolunay 09 
Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1593210 YİBF nolu yapıları 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 
Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti., Kapsam Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Dolunay 09 Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 
denetim elemanı Ali TAŞDELEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13090, Oda 
Sicil No:10865), 

Gazikent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 625497 YİBF nolu ve  
Biga Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1516007 ve 1516029 YİBF nolu 
yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği 
anlaşılan Gazikent Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Biga Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Can ŞENKURT 
(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16103, Oda Sicil No:11115), 

Arm Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1546256 YİBF 
nolu ve  Kahraman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvanı Arm Teknik Yapı Denetim 
Ltd.Şti.)’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1589193 ve 1546256 YİBF nolu yapıları 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan 
Arm Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Kahraman Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. (Eski Unvanı 
Arm Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.)’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cengiz YAVUZ (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:31358, Oda Sicil No:43907), 

Biga Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1516007, 1516029 ve 
1516035 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Biga Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatih 
ALİSİNANOĞLU (Elektrik Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:61608), Hasan 
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Fehmi BELPINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9238, Oda 
Sicil No:16560), İbrahim EVYAPAN (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:114825), Kadir ATAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19678, Oda Sicil 
No:55956), Mehmet KIRACI (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:90002), Tuğba GÜREL URAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23893, 
Oda Sicil No:33933), Tuncay KERVANCIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:24619, Oda Sicil No:46994), 

Mikro Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1758819, 
1707640 ve 1813147 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki 
hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Mikro Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’ne 
Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre yeni iş almaktan men ve idari para cezası 
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haludun ÇETİNKAYA (Mimar, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:29775, Oda Sicil No:11962), İsmail AKKAYA (Mimar, 
Yardımcı Kontrol Elemanı,  Oda Sicil No:66807), 

Uzmanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1482723 ve 
1168582 YİBF nolu ve  Galaksi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 
1427970 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Uzmanel Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Galaksi Yapı Denetim 
Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 
denetim elemanı Mehmet Celal İLGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9636, 
Oda Sicil No:7890), 

YDS Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1196103 YİBF nolu ve  
Dora Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1397656 ve 1397716 YİBF 
nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği anlaşılan YDS Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Dora Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 
8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Okan 
KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24597, Oda Sicil No:25019), 

Üççınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1220420, 1208775 
ve 1343044 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 
doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üççınar Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Seralp Deniz 
ALTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21515, Oda Sicil No:21870), 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması; 

Bakanlık Makamının 31.10.2022 tarihli ve 4894095 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 
    13517/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği
–– Tarsus Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 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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