T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
17 Ekim 2021
PAZAR

Sayı : 31631

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
KULLANILMIŞ YAKIT İDARESİNİN VE RADYOAKTİF ATIK İDARESİNİN
GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİRLEŞİK SÖZLEŞMEYE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ’NİN BEYANLARLA BİRLİKTE
KATILMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN
Kanun No. 7336
Kabul Tarihi: 6/10/2021
MADDE 1 – (1) “Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği
Üzerine Birleşik Sözleşme”ye Türkiye Cumhuriyeti’nin beyanlarla birlikte katılması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
16/10/2021

—— • ——

28 OCAK 1964 TARİHLİ EK PROTOKOL VE 16 KASIM 1982 TARİHLİ
PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN 29 TEMMUZ 1960 TARİHLİ
NÜKLEER ENERJİ ALANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI
HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 7337
Kabul Tarihi: 6/10/2021
MADDE 1 – (1) 12 Şubat 2004 tarihinde Paris’te imzalanan “28 Ocak 1964 Tarihli Ek
Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer
Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol”ün çekince ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
16/10/2021
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
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MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
Karar Sayısı: 4621
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CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Ekim 2021
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YÖNETMELİKLER
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/3/2019 tarihli ve 30711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı
Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, yıllık akademik çalışma içerisinde
her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden
Enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitülerde
lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,
d) Enstitü: İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü Müdürü: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile
Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından üç yıl için görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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ğ) GNO: Genel not ortalamasını,
h) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ı) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik
ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,
i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
n) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Programların açılması
MADDE 5 – (1) Farklı eğitim-öğretim seviyelerindeki programlar, anabilim/anasanat
dalının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.
(2) Lisansüstü programlar yurt içi ve yurt dışı enstitülerle birleşik veya ortak program
şeklinde düzenlenebilir.
(3) Lisansüstü eğitim-öğretim seviyeleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlikten oluşur.
(4) Çevrimiçi yürütülecek lisansüstü programlara ilişkin akademik düzenlemeler Senato
tarafından yapılır ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Türkçe eğitim veren lisansüstü programlarda ders, proje ve tezler
Türkçe yürütülür ve sonuçlandırılır. Öğrencinin önerisi, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının onayı, Enstitü Yönetim Kurulunun nihai kararı ile tez, ayrıca başka bir dilde de
hazırlanabilir. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda eğitimin tüm süreçleri bir
bütün olarak eğitimin verildiği dilde tamamlanır.
Kontenjanlar ve programlara kabul koşulları
MADDE 7 – (1) Enstitü Kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü program kontenjanları
ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler Senatoda kabul edildikten sonra Mütevelli Heyetinin
onayı ile kesinleşir. Aday öğrenciler Enstitü tarafından talep edilen belgelerin aslı veya noter/ilgili kurum onaylı nüshalarıyla başvurabilir. Sınav tarihleri ve ilgili diğer koşullar Enstitü tarafından ayrıca ilan edilir.
(2) Herhangi bir lisansüstü programın açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir. Sayının bunun altında kalması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu lisansüstü programı o yarıyıl için açılmayabilir.
Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
(2) Eğitim-öğretim ücretleri, program başına, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Program süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden ayrıca ücret alınır.
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(4) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini
ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen
veya mezun olan öğrencilerin program başına ödemiş oldukları eğitim ve öğretim ücretleri
iade edilmez.
(6) Eğitim-öğretim başlamadan önce kendi isteği ile kayıt sildirme talebinde bulunan
öğrencilerin ödedikleri program ücretinin %20’si kesilerek kalanı iade edilir. Ancak doğal afetlere ve benzeri mücbir sebeplere dayalı gerekçeleri, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunanların program ücretinin tamamı öğrenciye ödenir.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Öğretim üyeleri tarafından yapılacak yeni ders önerileri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, gerekçe, içerik ve kaynak kapsamında değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı, Enstitü Kurulu karar ekinde Senatonun onayına sunulmak
üzere, Müdürlük tarafından Rektörlüğe iletilir. Senatoda kabul edilen ders ilgili lisansüstü eğitim programının müfredatına eklenir. Seçmeli dersler için Senatonun onayı aranmaz.
(2) Anabilim dalı ve anasanat dalı dersleri doktora veya doçentlik alanları ile profesörlük
ve sanatta yeterlik alanı ilgili dersin bilim dalı ile uyumlu öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato
tarafından belirlenen öğretim görevlileri tarafından verilebilir. Öğretim elemanlarının derslere
atanması anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile
yapılır.
(3) Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Yarıyılın süresi ve yürütülmesine ilişkin tüm
düzenlemeler Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatoda karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurular, Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı
Yüksek lisans programlarına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Türkçe eğitim veren yüksek lisans programlarına lisans diplomasına ve program türüne göre ALES’ten en az 55 puana sahip, daha önce disiplin cezası nedeniyle herhangi bir lisans veya lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş adaylar başvurabilir. Yabancı dilde eğitim
veren yüksek lisans programları için ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan veya muadil bir skora sahip olmak gereklidir. Tezsiz yüksek lisans programları
ile konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerinin anasanat dallarına ilişkin yüksek lisans programlarında ve tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner hekimliğinde uzmanlık,
eczacılıkta uzmanlık mezunlarında ALES puan şartı aranmaz. Alan dışı adayların kabul edilebilirliği ve intibakına ilişkin işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenir ve yürütülür.
b) Aday öğrenci sayısının program kontenjanını aşması durumunda, aday öğrencileri
değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, ALES notunu, bilimsel değerlendirme (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu ve
varsa yabancı dil sınav skorunu dikkate alarak adayları değerlendirir. Değerlendirmede ALES
puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı %25, lisans mezuniyet notu %15, yabancı dil sınav
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puanı %10 ağırlıklandırılır. ALES puanının aranmadığı durumlarda yazılı ve/veya sözlü bilimsel değerlendirme sınav ağırlığı %75 olarak dikkate alınır. Aday öğrenci sayısının belirlenen
kontenjanı aşmaması durumunda, ALES notu dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlıklarınca
değerlendirme yapılır.
c) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.
Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Doktora programlarına kayıt için tezli yüksek lisans diploması ve program türüne
göre ALES’ten en az 55 puana sahip olmak ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
en az 55 puan veya muadili bir puan alınması zorunludur. Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık
fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar da yukarıdaki şartlar kapsamında doktoraya başvurabilir.
b) Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anabilim dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl,
iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon adayın başvuruda kullandığı yüksek lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) sonucunu, yabancı dil sınav
puanı ve gerekli olması durumunda ALES puanını dikkate alarak adayları değerlendirir. Bu
bağlamda, ALES puanı %50, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya
başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %20, lisans mezuniyet notu %15, Yabancı dil sınav
puanı %15 ağırlıklandırılır. ALES puanının gerekli olmadığı durumlarda ağırlık oranları, bilimsel değerlendirme sınavı (mülakat veya yazılı sınav veya başvuru dosyasının değerlendirilmesi) %50, mezuniyet notu %30, yabancı dil sınav puanı %20 olarak dikkate alınır. ALES
puanı dikkate alınarak anabilim dalı başkanlıkları tarafından değerlendirme yapılır.
c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
ç) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
d) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans, yüksek lisans
ve doktora programından ilişiği kesilmemiş olmak.
e) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.
Sanatta yeterlik programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar
aranır:
a) Sanatta yeterlik programına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları
ile eşdeğer bir programın yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylarda, YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları veya eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan veya muadili bir puan aranır.
Diğer adaylar ayrıca sözel puan türünde en az 55 ALES puanına da sahip olmalıdır.
b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim
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dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;
1) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,
2) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
3) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,
başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.
c) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.
ç) Aday öğrenci sayısının kontenjanı aşması durumunda, aday öğrencileri değerlendirmek üzere anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl,
iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon başvurusuna esas teşkil
eden lisans diplomasına ilişkin mezuniyet notunu, mülakat/yetenek sınavı puanı, portfolyo değerleme puanı, yabancı dil sınav puanı dikkate alarak adayları değerlendirir ve mezuniyet notu
%10, mülakat/yetenek değerlendirme sınavı %40, portfolyo değerleme %30, yabancı dil sınav
puanı %20 ağırlıklandırılır.
d) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek lisans programından ilişiği kesilmemiş olmak.
Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp
fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı
ile belirlenecek TUS’ta alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp
fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel
tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik
tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse,
lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu
da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel
tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES
puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
Yurt dışında ikamet eden ve yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, kabul konusunda Üniversitenin Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesine tabidir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden
lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul
edildikleri Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya
doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler
de alabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.
(4) Bilimsel hazırlık derslerinin sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.
(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri; yüksek lisans programlarında lisans programlarından, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans programlarından aldırılabilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile kabul edilenlere lisans programlarından ders aldırılabilir.
(6) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında lisansüstü programlarda anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü
programdan krediyi aşmayacak şekilde altı krediye kadar ders alınabilir. Bu şekilde alınan ve
başarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu
lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır. Bilimsel hazırlık programı
öğrencileri, devam ve harf notu değerleme konularında Üniversite lisans öğrencilerinin tabi
olduğu düzenlemeler kapsamındadır.
(7) Bilimsel hazırlık programına alınan öğrencilerin başvurdukları lisansüstü programa
başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerini doktora/sanatta yeterlik için en az
CB, yüksek lisans için en az CC notu gereklidir.
(8) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı
olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü
derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrencinin ilgili yarıyılın kayıt döneminde yaptığı lisansüstü programdan ders
alma talebi anabilim/anasanat dalı başkanlığının kabulüne, Enstitü Yönetim Kurulunun onayına
tabidir.
(3) Normal öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(4) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen birim kredi ücreti üzerinden
hesaplanan eğitim-öğretim bedelini ödemekle yükümlüdür. Özel öğrencilere hiçbir durumda
ücret iadesi yapılmaz.
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(5) Özel öğrenciler eğitim-öğretim, sınav ve disiplin konularında Üniversitenin yönetmelik ve yönergelerine tabidir.
(6) Özel öğrencilere, ders ve not durum çizelgesi dışında öğrenci kimliği veya herhangi
başka bir belge verilmez.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış,
aldığı tüm derslerden başarılı olmuş ve geçiş yapacağı programın asgari kabul şartlarını karşılayan öğrenciler, Enstitünün ilgili lisansüstü programına, derslerin başlama tarihinden en az
on beş gün önce yatay geçiş başvurusu yapabilir. Başvuruların uygunluğu anabilim/anasanat
dalı başkanlığında değerlendirilir, Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Kararın olumlu
olması durumunda programlar arasındaki eğitim-öğretim ücret farkı öğrenciden talep edilir,
iade edilmez.
(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı
tamamlamış olan başarılı öğrenci önceki yükseköğretim kurumundaki ağırlıklı genel not ortalaması yüksek lisansta en az 2,00 veya 100 üzerinden 70, doktora ve sanatta yeterlikte en az
2,50 veya 100 üzerinden 75 olmalıdır.
Değişim programına katılan öğrenciler
MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında
yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Öğrencilerin kayıtlarının devam ettiği bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu
sayılır. Bu derslerin seçimi, akademik danışmanının gözetiminde yapılarak, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönderildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu
derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü programda almadığı dersler arasından, akademik danışmanının uygun gördüğü ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan dersleri alır.
(2) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.
(3) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üniversitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.
Kayıt işlemleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre lisansüstü eğitim-öğretimine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve lisansüstü öğrencilik hakkını kazanan adayların kabul işlemleri, Enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.
(2) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay geçiş, anabilim/anasanat dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde
yetkili karar organı Enstitü Yönetim Kuruludur.
(3) Değerlendirme sonucu lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitü tarafından ilan edilen belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Adayın kesin kayıt işlemi Enstitü Yönetim Kurulu
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kararı ile yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü öğrencilik hakkını kazanamaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir ve haklarında kanuni
işlem yapılır.
Gerekli belgeler
MADDE 20 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversite tarafından onaylı sureti; diplomalarını yurt dışından almış olanlardan ilgili belgelerin
noterden onaylı tercümeleri ve denklik belgesi.
b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi gerektiren programlarda ALES veya eşdeğer
sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu
bulunmalı).
c) Yabancı dil gerektiren programlarda YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı
veya bilgisayar çıktısı (belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalı).
ç) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının mezuniyet not ortalamasını gösteren not
çizelgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti.
d) T.C. Kimlik numarası beyanı.
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
f) Son altı ayda çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).
g) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge.
(2) İstenen belgelerin, asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Enstitü tarafından
tasdik edilir ve asılları ilgiliye geri verilir.
(3) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya yakınları aracılığıyla yaptırabilir.
(4) Enstitü tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler,
Enstitü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(5) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
sonradan anlaşılması halinde, hangi yarıyılda olursa olsun Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumda
olanların ücretleri iade edilmez. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma
dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.
Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdürler.
(2) Tüm öğrenciler ders kayıtlarını, akademik danışmanının gözetiminde veya internet
ortamında yapar. Akademik danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, seçtikleri dersleri gösteren
ders kayıt formunu akademik danışmanına onaylatır ve akademik takvimde belirlenen ders kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğrenciler
ise almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını akademik takvimde belirlenen ders kayıt
tarihlerinde akademik danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını Enstitü Müdürlüğüne teslim
eder.
(3) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri Yönetim Kurulunda
kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar
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yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.
(5) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde akademik danışmanın onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.
(6) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması
gereken ders tekrar edilen derstir.
(7) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi
Dersler ve kredi transferi
MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersler; yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik olmak
üzere iki düzeyde düzenlenir. Doktora veya sanatta yeterlik programında, program içeriğinde
eksiklik görüldüğü takdirde yüksek lisans dersi okutulabilir.
(2) Bir yarıyılda alınacak dersler doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında 30, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 45 AKTS kredisini aşamaz.
(3) Dersler; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersler, seçmeli dersler ise akademik danışmanının onayı ile ilgili
kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabilecekleri derslerdir. Söz konusu dersler, bir
yarıyıllıktır.
(4) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
(5) Bir seçmeli derse, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğrenciler, açılan başka bir seçmeli derse beş gün içinde kayıt yaptırabilirler.
(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılır
ve Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.
(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
(9) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü
programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, akademik danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
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(2) Özel öğrenciler kabul edildikleri lisansüstü programının müfredatında okutulan
derslerin en fazla %50’sinden muaf olabilir ve öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim/anasanat
dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu dersleri saydırabilirler. Söz konusu dersler için daha önce alınan not, başarı notu olarak Enstitü Müdürlüğünce sisteme girilir.
Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu
olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (S) veya (CC), doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin
ise (S) veya (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere
verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak, dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar
ise devam etmek suretiyle dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır.
(2) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine isterlerse akademik danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile diğer seçmeli dersleri alabilir.
(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir
veya seçmeli dersler yerine akademik danışmanınca kabul edilen başka seçmeli dersleri alabilir.
Ancak bu durumda yarıyıl başında akademik danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla Enstitüye bilgi vermesi zorunludur.
(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa
olsun en son alınan not esas alınır.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’dir.
(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların
sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir
ve devamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında Enstitü Müdürlüğüne yazılı veya bilgisayar ortamında bildirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz.
(3) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiyeyi temsilen toplantı, spor, sanat ve
benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.
(4) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir
dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
Derslerin AKTS kredisi değeri
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın
yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre
belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından
belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.
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(2) Derslerinin AKTS kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile tespit edilir.
Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme
sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü,
dönem ödevi ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri yarıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından
belirlenir.
(2) Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi
tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam
ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının veya
bütünleme sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa
süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.
(3) Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınav, devam ve ödev çalışmasının
başarı notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavının veya bütünleme sınavının katkısı ise %80’dir.
(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.
(5) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları
100 üzerinden verilir.
(6) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Sadece ders niteliğindeki dönem projesi ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler,
kısa süreli sınavlar, derse devam durumu, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri en çok bir ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin
ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan
öğrenciler bu sınavlara girebilir. Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun
olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.
c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı
ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.
ç) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan
sınavdır.
d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında
başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine
geçer. Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 28 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı
durumları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci
bilgi sistemine girilerek ilan edilir.
Mazeret sınavları
MADDE 29 – (1) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe
ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurur.
Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını Yönetim
Kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret
sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bulunmayıp, yarıyıl sonu sınavına
giremeyenler bütünleme sınavına girerler.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların öğrenci bilgi sisteminde ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, Enstitü Müdürlüğüne verilen
bir dilekçe ile yapılır.
(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla
bildirilir.
(3) İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde sonuçlandırılır.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 31 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması
ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %60’tır. Çevrimiçi lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna etkisi %80 olarak uygulanır.
(2) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumu aşağıdaki tabloya göre hesaplanacak harf
notları ile tanımlanır:
NOT DEĞERİ
PUAN ARALIĞI
HARF NOTU
AA
4,00
90 – 100
BA
3,50
85 – 89
BB
3,00
80 – 84
CB
2,50
75 – 79
CC
2,00
70 – 74
FF
0,00
00 – 69
Başarı notları dışındaki harfler
MADDE 32 – (1) Diğer harf notları aşağıdaki gibidir:
a) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları, devam
hariç tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde,
notların akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.
Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.
b) E: E notu, muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve
daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz.
c) NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.
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ç) S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca;
kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.
d) U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca;
kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız
olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.
e) W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının
onayı ve Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. W notu öğrencinin ortalamasına
etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.
f) P: Başarılı devam notu, kredisiz ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili
dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.
(2) Kurum içi ve dışı yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin
aldıkları derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not ortalamasına dâhil edilir.
(3) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri öncelikle AKTS kredi sistemine uygun olarak yapılır.
Not ortalamaları
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bunlardan;
a) Yarıyıl not ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS
kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen
toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan
sayıdır.
b) Genel not ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin
AKTS kredisi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
(2) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.
(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa
olsun en son alınan not esas alınır.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık derslerinin notları, lisansüstü
not ortalamasına katılmaz.
Kopya
MADDE 34 – (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya
çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o
biriminden FF notu verilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz
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ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç
danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir.
(2) Tezli yüksek lisans programı tez danışmanı ile ilgili olarak;
a) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, doktora ve/veya doçentlik-profesörlük
bilim dalı tez konusunu kapsayan Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile atanır.
b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim üyesinin tez danışmanlığına atanması mümkündür.
c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir
gerekliliği olarak atanabilir.
ç) Tez danışmanı ve/veya tez konusu anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.
Seminer dersi
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci en erken ikinci yarıyılın başında seminer dersine kayıt yaptırmak, aynı dönem içerisinde semineri sunmak ve teslim etmek
zorundadır.
(2) Seminer bitiminde sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Seminer sonucu
akademik takvimde belirtilen tarihte otomasyon sistemine girilir.
(3) Seminer dersi için bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olan öğrenci seminer dersini
bir sonraki dönem tekrar alır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
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intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve biri Üniversite dışından olmak üzere, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte en az üç kişiden oluşur.
Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar
hazırladığı nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu
yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla Enstitüye gönderir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayına ve tez sınav tarihi
önerisine istinaden Enstitü sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi ve intihal raporunu jüri
üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini Enstitüden teslim aldıktan sonra üç
iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(10) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, toplanamama nedenleri, tez danışmanı tarafından aynı gün yazılı olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen
bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
Yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan tezli yüksek lisans öğrencilerine tezli
yüksek lisans diploması verilir. Aksi durumda, öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:
a) Tez sınavında başarılı olmak.
b) Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda, Üniversite adresli bir makale hazırlamak veya anasanat dalı programlarında, anasanat dalı
başkanlığının kabul ettiği sergi veya benzeri bir uygulamayı gerçekleştirmek.
c) Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yazım kılavuzundaki belirlemelere göre hazırlanmış yüksek lisans tezini Enstitü Yönetim Kurulunun
belirlediği sayı ve sürede Enstitüye teslim etmek.
ç) Makalenin yayımlanacağı derginin kabul mektubunu veya yayımlandığı dergi nüshasını veya gerçekleştirdiği etkinliğe ilişkin anasanat dalı başkanlığının kabul kararını Enstitü
Yönetim Kurulunun belirlediği sürede Enstitüye teslim etmek.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.
(3) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bunun dışında tez ve seminer çalışmasının yayımı,
yazar ve Enstitünün ortak iznine tabidir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans programında proje danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
Tezsiz yüksek lisans programında diploma
MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış tezsiz yüksek lisans projesinin üç kopyasını
danışman onayını takip eden on beş gün içinde teslim etmiş olan tezsiz yüksek lisans öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
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(3) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 45 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel
problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.
(3) Doktora programlarında Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programında süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Doktora programında;
a) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile
tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde belirlenen
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ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
c) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(2) Doktora programı tez danışmanı ile ilgili olarak;
a) Tez danışmanı anabilim dalı başkanlığı tarafından, doktora ve/veya doçentlik-profesörlük bilim dalı tez konusunu kapsayan Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir, Enstitü
Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.
b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim üyesinin tez danışmanlığına atanması mümkündür.
c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir
gerekliliği olarak atanabilir.
ç) Tez danışmanları ve tez konusu, anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun
belirlediği tarihlerde girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik sınav 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
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürisinin kararı ile yeterlik sınavına izleyici alınabilir.
(4) Doktora yeterlik sınavları sınav jürisi tarafından, her yarıyılda bir kez olmak üzere
ve sırasıyla yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Sadece ilk aşamadaki yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler ikinci aşamadaki sözlü sınava girmeye hak kazanır. Öğrencinin birinci
aşamadaki yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Öğrencinin ikinci aşamadaki sözlü sınavdaki başarı durumu sınav jürisinde salt çoğunlukla karara bağlanır ve anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde Enstitüye
bildirilir.
(5) Öğrenciler başarısız oldukları aşamanın gelecek dönem yapılacak sınavına tekrar
girebilir. Ancak bir sınavda iki kez başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
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kararı ile doktora programından tezli/tezsiz bir yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda
öğrenci yüksek lisans programının azami süresi içinde tez veya proje çalışmasını tamamlayarak,
yüksek lisans programından mezun olabilir.
Doktora tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için bir ay içinde tez
izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri Üniversite dışından olmak üzere anabilim
dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam üç kişiden oluşur. Komite üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci tez danışmanın olduğu durumlarda ikinci danışman da oy hakkı olmaksızın Komitede yer alabilir.
(3) Tez izleme komitesinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir.
Doktora tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen
tezi anabilim dalı başkanlığına sevk eder ve anabilim dalı başkanlığının onayına istinaden söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde
tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini Enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo
ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesi üyeleri ve biri Üniversite dışından olmak
üzere, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli durumlarda
atanabilen ikinci tez danışmanı jüride de oy hakkı olmaksızın yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü
içinde 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 yapılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından
toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan doktora öğrencileri, Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla mezun edilir ve doktora diploması verilir. Aksi durumda öğrenci mezun olamaz, koşulları karşılayıncaya kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz,
yasal süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:
a) Doktora tez savunmasında başarılı olmak.
b) Anabilim dalları tarafından her dönem başında belirlenerek Enstitü tarafından ilan
edilen listeye dâhil dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda yazılmış, Üniversite
adresli bir makale hazırlamak.
c) Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış doktora tezini Enstitü Yönetim
Kurulunun belirlediği sayı ve sürede Enstitüye teslim etmek.
ç) Makalenin yayımlanacağı derginin yayım kabul mektubunu veya yayımlandığı dergi
nüshasını Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sürede Enstitüye teslim etmek.
(2) Doktora diploması üzerinde Enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim
Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı
nüshasının teslim edildiği tarihtir.
(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyet hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bunun dışında tezin ve tezden üretilecek yayınların yayımı
yazar ve Enstitünün ortak iznine tabidir.
(4) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(3) Lisansüstü dersler, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.
Sanatta yeterlik programının süresi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik programında tez/eser danışmanı atanması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programının esasları şunlardır:
a) Anasanat dalı başkanlığı, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser
ve temsil gibi çalışmaların birlikte yürütülmesi amacıyla her öğrenciye bir danışman atar. Tez
danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.
b) Danışmanın öğrenci ile birlikte belirlediği çalışma konusunu ve başlığını anasanat
dalı başkanlığı Enstitüye önerir, ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu karara
bağlar.
(2) Sanatta yeterlik programında tez/eser danışmanı;
a) Danışman, anasanat dalı başkanlığı tarafından doktora ve/veya sanatta yeterlik alanı
tez/eser konusunu kapsayan Üniversite öğretim elemanları arasından seçilir, Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı ile atanır.
b) Gerekli durumlarda Üniversite dışından aynı nitelikte bir öğretim elemanının tez/eser
danışmanlığına atanması mümkündür.
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c) İkinci tez danışmanı, (a) bendindeki düzenlemeler kapsamında, tez konusunun bir
gerekliliği olarak atanabilir.
ç) Danışmanlar ve tez/eser içeriği, anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilebilir.
Sanatta yeterlik çalışması tez/eser izleme komitesi
MADDE 56 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci
için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde
sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur. Komite tez/eser hazırlama sürecinde en
az üç tez/eser izleme raporu düzenler.
(2) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 57 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci;
en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/eser çalışması önerisini izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on
beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin,
gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez/eser çalışması önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.
(3) Tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser
çalışması seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve
tez/eser çalışmasını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/eser çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
(4) Tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(5) Tez/eser çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser çalışması önerisi reddedilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin/çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle tezi/çalışmayı Enstitüye
teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen tezi/çalışmayı anasanat dalı başkanlığına
sevk eder ve anasanat dalı başkanlığının onayına istinaden söz konusu teze/çalışmaya ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi/çalışmayı ve
intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini/çalışmalarını
Enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya
kargo ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik jürisi, tez/eser izleme komitesi üyeleri ve biri Üniversite dışından
olmak üzere, anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte toplam
beş kişiden oluşur. Jüri üyelikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Gerekli durumlarda atanabilen ikinci tez danışmanı jüride de oy hakkı olmaksızın yer alabilir.
(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
otuz iş günü içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunmasına alır. Tez/eser savunma sınavı,
tez/eser çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 54 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından
toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek
üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve
öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 59 – (1) Aşağıdaki koşulları karşılayan sanatta yeterlik öğrencilerine sanatta
yeterlik diploması verilir. Aksi durumda, öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz, yasal süresinin dolması halinde ilişiği kesilir:
a) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının savunmasında başarılı olmak.
b) Sergi açmak ve sergi sürecini tamamlamak veya anasanat dalları tarafından her dönem başında belirlenerek Enstitü tarafından ilan edilen listeye dâhil dergilerin birinde yayımlanmak üzere tez konusunda Üniversite adresli bir makale hazırlamak.
c) Enstitü yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış sanatta yeterlik tezi/eserini Enstitü
Yönetim Kurulunun belirlediği sayı, şekil ve sürede Enstitüye teslim etmek.
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ç) Makalenin yayımlanacağı derginin kabul mektubunu/yayımlandığı dergi nüshasını
veya anasanat dalı başkanlığının sergi kabul kararını ekleri ile birlikte, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği sürede, Enstitüye teslim etmek.
(2) Sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, teslim tarihini takip eden üç ay içinde Enstitü
tarafından elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Bunun dışında tez ve seminer çalışmasının yayımı, yazar
ve Enstitünün ortak iznine tabidir.
(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde Enstitü anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 60 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla
bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu süre içinde
izinli sayılır.
(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan Enstitü Müdürlüğüne yapar.
Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin belgeleri ekler.
(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.
(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
(6) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya ilgili mevzuat
hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan
öğrencilerin kaydı dondurulmaz.
(7) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine
katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden
sayılmaz.
(8) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder.
(9) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.
(10) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, dilekçe ile Enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
Kayıt silme
MADDE 61 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış
olmak.
b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılmış olmak.
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.
ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
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(2) Kaydı silinen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.
(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı gerekir.
(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları
notları belirten belge verilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 62 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese kargoyla, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular
ise elektronik posta, ilan panolarında veya Enstitünün internet sitesinde ilan edilerek yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken Enstitü Müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
Disiplin iş ve işlemleri
MADDE 63 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Kimlik kartı
MADDE 64 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı
verilir.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğrenci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.
(3) Kimlik kartı yıpranan veya kaybeden öğrenciye, bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne
başvurduğunda, bedeli karşılığında kendisine yeni kimlik kartı verilir.
Diğer hükümler
MADDE 65 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Bakırçay Üniversitesinden:
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İzmir Bakırçay Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: İzmir Bakırçay Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: İzmir Bakırçay Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare
etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,
kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sempozyum düzenlemek.
b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım-onarım, iş değerlendirmesi ve organizasyonu yapmak, kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler
sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.
c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit tetkik,
tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve benzeri hizmetleri yapmak.
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ç) Sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve yataksız tedavi kurum ve birimlerini
işletmek.
d) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.
e) Çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı hizmetlerini sağlamak.
f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayım ve basım işlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) TL’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
yürütür.

17 Ekim 2021 – Sayı : 31631

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 221

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9875

—— • ——

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9680
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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9674

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

9848

—— • ——
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9836
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9670

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9673

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9666
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9678

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9679

—— • ——

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9682
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İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9865

—— • ——
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9866

—— • ——

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9667
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İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9867

—— • ——
İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9876

—— • ——
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9858

—— • ——
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9877
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İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9851

—— • ——
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9863

—— • ——
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9873
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9841

—— • ——
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9853
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9869

—— • ——

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9671

—— • ——

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9677
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9690

—— • ——

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9691
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9692

—— • ——

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9665
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9689

—— • ——

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9688
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9687

—— • ——

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9686

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9864
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9834

—— • ——
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9842
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9846

—— • ——
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9854

—— • ——

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9675
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İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9868

—— • ——

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9681

—— • ——

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9663
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9669

—— • ——

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9685

—— • ——

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9672
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9831

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9832

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9838

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9843
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9845

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9847

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9871

—— • ——

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9676
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İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9879

—— • ——
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9881

—— • ——
İstanbul (Kapatılan) 66. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9872
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

9837

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— •• ——

9860

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
1000 gr ÇAYKUR HEDİYELİK GURME ÇAY SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 10.000 adet 1000 gr Çaykur Hediyelik Gurme Çay %20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında
Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.11.2021 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
9825/1-1
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları ve ihale bilgileri yazılı olan vakıf taşınmaz, ihale dosyasında mevcut
şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama”
modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre “Özel Okul” inşaat yapılarak işletilmek üzere
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile (Artırma) 30 yıl
süreli olarak ihaleye çıkarılmıştır.
Antalya
İli
Kepez
İlçesi
Fabrikalar
Mahallesi veya Köyü
Fikri Erten Caddesi
Cad.-Sk.-Mevkii
29009
Ada
3
Parsel
8.046,00 m2
Yüzölçümü
Arsa
Cinsi
Tamamı Vakıf
Hisse Miktarı
Muratpaşa Vakfı
Vakfı
Antalya İli, Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi,
İşin Adı
29009 Ada, 3 Parsel sayılı, toplam 8.046,00 m2
yüzölçümlü, "Arsa" vasıflı vakıf taşınmazının özel okul
yapım karşılığı 30 Yıl süreli olarak “Yapım veya Onarım
Karşılığı Kiralanması” işi
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi
İhale Usulü
kapsamında “Kapalı Teklif Usulü” ile (Artırma) ihalesi
30 yıl (Projelendirme ve İnşaat süresi 3 yıl + İşletme süresi
Süresi
27 yıl olmak üzere Toplam: 30 yıl) İşin süresi ve kira
ödemeleri yer teslim tarihi itibarı ile başlayacak ve yer
teslim tarihi sözleşme tarihinden itibaren 12 (On iki) ayı
geçmeyecektir.
1-Birinci (1.) yıl Aylık: 8.750,00.-TL üzerinden ihale artışı
Asgari Aylık Kira Bedeli
sonucu belirlenecek bedel,
2-İkinci ve üçüncü (2.3.) yıllarda, her yıl bir önceki yılın
kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici fiyat endeksindeki
on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranında) artış
yapılarak belirlenecek bedel,
3-Dördüncü (4.) yılın başından itibaren Aylık: 87.500,00.-TL.
üzerinden ihale artışı sonucu belirlenecek bedel + Geçmiş
üç (3) yılın TÜFE oranında (Tüketici fiyat endeksindeki
on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranında) artış
yapılarak belirlenecektir.
4-Beşinci (5.) yılın başından itibaren, sözleşme süresi
sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira bedeline TÜFE
oranında (Tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık
ortalamalara göre değişim (%) oranında) artış yapılarak
belirlenecek bedeldir.
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Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

İhale Dokümanının;
(Görüleceği, Satın alınacağı ve
Teslim edileceği) adres
İhale Doküman Bedeli
İhalenin Yapılacağı Adres

İhale Tarih ve Saati
İrtibat Tlf. – Faks
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31.676.902,00.-TL
(OtuzbirmilyonaltıyüzyetmişaltıbindokuzyüzikiTürkLirası)
(Bu bedel; İnşaat maliyeti ile inşaat süresi boyunca
ödenecek kira bedeli toplamıdır.)
950.307,06.TL (DokuzyüzellibinüçyüzyediTürkLirasıAltıKuruş)
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir.)
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat.
Yatırım Birimi (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf
İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)
500,00.-TL
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat
Toplantı Salonu (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf
İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)
11.11.2021 (Perşembe) – Saat: 11,00
0242 244 13 94-95 - 0242 2489644

İhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:
I. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
dış zarf içerisinde sunmaları veya ihale tarih-saatine kadar posta yolu ile ulaştırmaları
gerekmektedir.
a) İletişim bilgi formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası,
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1.Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.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 sirkülerinin aslı veya
aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
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d) Vekaletname ve İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına
teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi
şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu
(Ek:2) veya geçici teminat bedelinin (İsteklinin ve İşin adının belirtilerek) Vakıflar Bankası
Antalya Şubesinde bulunan (TR460001500158007309670212) İBAN numaralı İdare hesabına
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe
uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahildüzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi, İş Bitirme Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin
edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15
yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin
müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme
Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz
edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki
İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6.
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
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ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli
suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye
genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen
belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi
sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına
dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz; İhale dökümanları belirtilen adreste
ücretsiz olarak görülebilecektir. Ancak ihaleye katılabilmek için ihale doküman bedelinin
Vakıflar Bankası Antalya Şubesinde bulunan (TR460001500158007309670212) İBAN numaralı
İdare hesabına yatırılarak satın alınması gerekmektedir.
l) Yer görme belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe
uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) İç zarf / Teklif mektubu; Şartnamenin 11/1. maddesine göre hazırlanmış olan İç Zarf
içerisinde şartnamenin 11.2. maddesine göre ekli örneğine uygun olarak hazırlanmış Teklif
mektubu (Ek:8),
II. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki
belgeleri temin etmekle mükelleftir.
III. Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/3. Maddesine uygun olarak
hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı,
ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı,
istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale
komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.
IV. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını, uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek
zorundadır.
V. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
VII. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
VIII. Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye ait olup, sözleşme
yapılmadan önce defaten ödenecektir.
IX. Bu iş için İdarenin kontrollük teşkilatına ihale üzerinde kalan istekli tarafından inşaat
ruhsatı alınmasını müteakip inşaat süresi boyunca araç tahsis edilecektir.
X. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
9662/1-1
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KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Gaziantep İli Oğuzeli Belediye Başkanlığından:
Gaziantep ili, Oğuzeli Belediye Encümenin 08/10/2021 tarih ve 258 sayılı kararı ile
(Körkün) Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Oğuzeli Belediyesine ait aşağıda işin
adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut
İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (36. maddesine
göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İli

: Gaziantep,

İlçesi

: Oğuzeli,

Semti

: (Körkün) Mimar Sinan Mahallesi,

Ada/Parsel

: 696 ada 20 parsel

Alanı

: 17.609,93 m²,

Brüt İnşaat Alanı

: 27.789,00 m² ,

İşin adı / Kullanım Şekli : Konut, Ticari
1- İhale 05/11/2021 CUMA günü saat 15.00’da Oğuzlar Mahallesi Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 1 Oğuzeli/Gaziantep adresinde Belediye Encümen Meclis salonunda Belediye
Encümenince yapılacaktır.
2- Bu işin muhammen bedeli 58.969.720,00 -TL. (Ellisekizmilyondokuzyüzatmışdokuz
binyediyüzyirmi Türklirası) dır.
3- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgâhı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası
ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) 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,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
H- Oğuzeli Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.769.092,00-TL. (Birmilyonyediyüz
atmışdokuzbindoksaniki Türk lirası)geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para
ise; Oğuzeli Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,
İ- Teknik personel taahhütnamesi
J- Yapı araçları taahhütnamesi
K- Son beş yıla ait (2015-2020) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
4- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz
karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Oğuzeli/GAZİANTEP adresinden temin edilebileceği gibi
aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.
5- İş Deneyim Belgeleri;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş
Grupları Tebliği” nde yer alan 4-C- grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi
gösteren belgeler olacaktır.
6- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
7- Kat karşılığı yapılacak olan Bloklardan A-BLOK B-BLOK ve H BLOK belediye
uhdesinde bırakılacak bunların üzerinde teklif verilecektir. İdare isteği bloklardan, Blok ve daire
seçme hakkına sahiptir. Ayrıca Şartnamede idare tarafından seçilecek bloklar belirtilecektir.
8- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı
saate kadar Oğuzeli Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.
İlan olunur.

9661/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından:
Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı
inşaat yapım ihalesidir.

MEVKİİ

Ertuğrul Gazi
Mahallesi

TOPLAM

TOPLAM

KONUT

DÜKKÂN

SAYISI

SAYISI

59

-

ADA PARSEL

11893

1

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ

KESİN

TEMİNAT(%3) TEMİNAT(%6)

İHALE

İHALE

TARİHİ

SAATİ

21.561.368,0 TL 646.841,04 TL 1.293.682,08 TL 02.11.2021 14:30

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi : Söz konusu kat
karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kayseri Kocasinan
Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak
edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 02.11.2021 SALI günü, Saat
14.00’ye kadar Belediyemiz

ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile

Kentsel Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla
yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli : İhale şartnamesi Kentsel
Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş
için İhale dosya bedeli 500,00- TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.
Madde 5- İhalenin

Muhammen

Bedeli,

Geçici

Teminat

Miktarı

ve

Esasları:

Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek
gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen
bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz
veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243
3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye
belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda
‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve
mektubun aslı olacaktır.
Madde 6- Ödeme Şekli : Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş
olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri
yapılacaktır.
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Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden
alınacaktır),
7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz
veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı
olacaktır.
7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi
gerekmektedir.
7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece
görülmüş sureti)
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza
Sirküleri
7.11-) Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli
olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili
Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar
müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu
ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.
Madde 8- İhale İlanı Hakkında : İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat
karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların
verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun
teklifi tespit etmekte serbesttir.
9695/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
Hakkınızda, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunun 25/12/2019 tarih ve
2020/5094 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191. inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl
süre ile Denetimli Serbestlik " kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren
10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile
müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.
S.No Dosya No
Savcılık No
Adı Soyadı
Cezası
1

2021/2541

2020/5094

Cihan ORAL
TC Kimlik no: 15379244702

Denetimli serbestlik tedbiri

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ
Mah. İnönü Cad. No:4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20
9830/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Edirne İli, Merkez İlçesi, 444 ada, 109 parsel üzerindeki 695021 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen, 7121 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1023 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 13. İdare
Mahkemesinin 2012/1062 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.12.2012 tarihli
ve E.2012/1062-K.2012/3084 sayılı karar ile “davanın reddine” karar verilmiş ise de; davacı tarafın
vâki temyiz talebinin Danıştay 6. Daire’nin 19.12.2017 tarihli ve E.2013/3984-K.2017/10980 sayılı
kararı ile kabul edilerek, “zikredilen Mahkeme kararının bozulmasına” hükmedilmesinden sonra
Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2021/1282 esasında yeniden görülen davada, 07.09.2021 tarihli ve
E.2021/1282-K.2021/1292 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden,
11.05.2012 tarihli ve 28289 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Serhat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında
tesis edilmiş olan idarî işlem 11.10.2021 tarihli ve 1934651 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
9732/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Gönülleri Ziyaret Eğitim ve Sağlık Vakfı (Ziyaret Vakfı)
VAKFEDENLER: Seyfettin Öztürk, Erol Aktaş, Yaşar Sağdıç, Aydın Özkan, Niyazi Aktaş,
Mikail Yetim, Veysel Torun, Erhan Yerli, Hanifi Çelik, Emre Yıldırım, Nurettin Güler, Muharrem
Keleş, Bayramali Yıldırım, Mehmet Adanur, Mehmet Hanifi Öztürk, Ziyaretliler Sosyal
Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği
VAKFIN İKAMETGAHI: Kocaeli
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2021 tarihli ve E:2020/197, K:2021/134
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ülkemizde ve yurt dışında âdet, anane ve gelenekleri yaşatmak, yerel
düzeyde kalmış ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kültürel varlıkları veya kültürel
faaliyetleri korumaya çalışmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI:
Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 92. Sokak, 447 Ada, 1 Parselde kayıtlı
taşınmazın Zemin Kat 2 Numaralı Dairesi, 41 SE 061 Plakalı, 2013 model Wolkswagen marka
kamyonet, 20.000-TL (Yirmi Bin Türk Lirası) Nakit
YÖNETİM KURULU: Seyfettin Öztürk, Aydın Özkan, Erol Aktaş
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar vakfın amacına benzer amaçlı başka bir
vakfa yada derneğe devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
9804/1-1
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9772/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9773/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9774/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9775/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

9776/1-1
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde
1 (bir) adet Doçent, 2 (iki) adet Doktor Öğretim Üyesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim
Görevlisi (İngilizce ders verecek) olmak üzere 7 (yedi) adet öğretim elemanı alınacaktır.
Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48
inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve
istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA
adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden
itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Fakültesi

Birimi

Unvanı

Adedi

Endüstri
Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

(İngilizce)
Mühendislik ve

Gıda Mühendisliği

Mimarlık

Bölümü

Fakültesi

(İngilizce)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
(İngilizce)

Uzmanlık Alanı/Açıklama
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.
Enerji kaynakları planlaması, yöneylem araştırması, çok
amaçlı programlama konularında çalışmaları bulunmak.
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim
Üyesi

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını Gıda
1

Mühendisliği alanında yapmış olmak. İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya

Dr. Öğretim
Üyesi

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu
olmak, Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış
bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:
1 - Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini
gösteren ıslak imzalı dilekçe)
2 - Özgeçmişi (YÖK formatında)
3 - Kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü
doktora/doçentlik/profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
4 - Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
5 - Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
6 - Vesikalık fotoğraf (1 adet)
7 - Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
8 - Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya
eş değeri en az 85 puan)
9 - 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
(www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
10 - Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H
faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma
eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1
adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.
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ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI
Fakültesi

Rektörlük

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Birimi

Yabancı Diller
Bölümü

Unvanı

Öğretim Görevlisi
(İngilizce
Ders verecek)

ALES

70
(Yetmiş)
SÖZEL

Elektrik-Elektronik
70 (Yetmiş)
Mühendisliği
Öğretim Görevlisi
SAYISAL
Bölümü (İngilizce)

Yabancı
Dil

Kadro
Sayısı

90
(Doksan)

3

85
(Seksen
beş)

1

Özel Şartlar
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili
Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
veya
İngilizce
Çeviri
Bilim/Mütercim
Tercümanlık
lisans mezunu olmak. Tezli
yüksek lisans derecesine sahip
bulunmak.
Elektrik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya
Elektronik
ve
Haberleşme
Mühendisliği lisans mezunu
olmak, Bu alanlardan birinden
Tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak.

Öğretim Görevlisi İlan Takvimi:
Resmî Gazetede Yayım
: 18.10.2021
Son Başvuru Tarihi
: 01.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi
: 03.11.2021
Giriş Sınavı Tarihi
: 09.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi
: 12.11.2021
Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:
1 - Başvuru dilekçesi (açık iletişim adresleri yazılı ıslak imzalı)
2 - Özgeçmişi
3 - Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4 - Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5 - Vesikalık fotoğraf (1 adet)
6 - Lisans ve yüksek lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı,
mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan belgeler.
7 - Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
8 - Lisans ve yüksek lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya
da e-devlet üzerinden alınan belge
9 - ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
10 - İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya
eşdeğeri)
11 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
12 - 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik
Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin
(www.gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali.
Dosya halinde elden veya posta ile teslim edilmesi gerekir, postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
İletişim: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374
Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7336 Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik
Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
7337 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29
Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete
Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Sayfa

1
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik,
Hizmet ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4622)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4623)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4624)
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
–– Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası Arasında
13/1/2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesinin Onaylanması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4621)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin, 4691
Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun
3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan ve Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen
Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında
Geçirdikleri Süreler Bakımından Yüzde Yirmi Olarak Belirlenen Oranın, 31/12/2022 Tarihine
Kadar Yüzde Elli Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4625)
–– Bilecik İlinde S:82050 Numaralı IV. (c) Grup Maden (Volframit, Altın+Gümüş) İşletme Ruhsat
Sahası Sınırları İçerisinde Kalan ve Altın+Gümüş Cevheri Üretimi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı
Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 4626)
–– Ekli (1), Ekli (2) Sayılı Listelerde İsimleri Belirtilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgelerinin Sınırlarının Ekte Yer Alan Krokilerde Gösterildiği Şekilde Yeniden Belirlenmesi,
Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4627)
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176

177
187

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

193

YÖNETMELİKLER
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

194
194
219

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

221
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