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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans

programlarındaki kayıtlar, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki

fakültelerde ve yüksekokullarda yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADANA BTÜTÖMER: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

Başbakanlık
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c) Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS): Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse

kayıtlı diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

ç) Birim: Üniversitenin ilgili fakülte ya da yüksekokulunu,

d) DNO: Dönem not ortalamasını,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) İlgili kurul: İlgili fakülte ya da yüksekokul kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Öğrenci: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

i) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

j) Rektörlük: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

m) YADYO: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) YDS/Yabancı dil sınavı: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya ÖSYM tara-

fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülkelerin liselerinden alınan

diplomaların Milli Eğitim Bakanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

b) ÖSYS, Özel Yetenek Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı sonucu ilgili

birimlere kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim

yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından ilan edilen diğer şartları yerine getirmek.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul

ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ve istenen

belgeler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca ilan edilir ve kayıtlar Rektörlük tarafından belir-

lenen günlerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği

kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını belirlenen süre içerisinde

bizzat yaptırmaları gerekir. Ancak mazereti bulunan adaylar, kayıtlarını vekilleri vasıtasıyla

yaptırabilirler. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını kay-

beder.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir kimlik kartı verilir.
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Yatay geçişler

MADDE 6 – (1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite fakültelerine veya yük-

sekokullarına yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş kontenjanları; ilgili yönetim kurullarınca belirlenerek Mayıs ayı sonuna

kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için

öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor

olması, Senatonun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sunması ya da

YADYO yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından

düzenlenir.

Dikey geçişler

MADDE 7 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-

vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden

öğrencilere, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere

muafiyet verilerek ve AKTS kredileri dikkate alınarak programdan alması gereken dersler be-

lirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hak-

kı verilir.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğren-

cilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler, iki

yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi

sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO yabancı dil hazırlık sı-

nıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına

devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler, başarılı oluncaya dek kendi im-

kânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getir-

meleri ya da YADYO tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda ilgili

lisans programlarına başlarlar. Azami dört yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil ye-

terlik sınavında başarılı olamayan veya YADYO muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğ-

renciler, eğer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-

lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkçe eğitim yapan yükseköğretim prog-

ramlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını geç-

meleri için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

Ders muafiyeti

MADDE 8 – (1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlıyken ÖSYS puanı ile

Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğ-

retim kurumunda başarılı oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç

2 Kasım 2014 – Sayı : 29163                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



on beş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yö-

netim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bö-

lümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muaf olacağını

belirler. Öğrencinin bu derslerden her yarıyılda en fazla 45 AKTS ders geçeceği varsayılarak

muaf sayılacak derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettiri-

leceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle bulunduğu

yarıyıl/yıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve

üzeri olmak şartıyla, alacağı derslerin AKTS kredisi toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS

kredisinin 4/3’ünü geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıldan/yıl-

dan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları GNO hesaplamasına katılır.

(3) Muaf tutulan derslerin DNO ve GNO hesaplanmasına dâhil edilip edilmeyeceği Se-

nato tarafından belirlenir. Öğrenci, muaf tutulan derslerden Üniversitenin ilgili birimine ait

ders planındaki AKTS kredisine sahip olur.

(4) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan

muaf olamadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Katkı payı veya öğrenim ücreti ödeme durumunda olan öğrenciler,

her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini

ilan edildiği şekilde ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin

sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını

yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez. Akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayı-

labilecek mazeretleri olması durumunda yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları ve maze-

retlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde beş iş günü içinde kayıt yenilemek

zorundadır.

(2) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, azami öğretim süresinden sayılır.

(3) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre hariç, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, lisans programlarından azami yedi yıl içinde mezun ola-

mayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirlenen koşullara göre ilgili

döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek, öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-

tırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, diğer öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizce’dir. Ancak Türkçe veya başka bir

dilde eğitim yapılması zorunlu olan programlar Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen program-

larda eğitim-öğretim ilgili yabancı dilde yapılır.
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(2) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçe bilgi düzeyi bakımından

1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üni-

versitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyeti

MADDE 11 – (1) Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin ye-

terli olduğunu YADYO tarafından önerilerek Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından

biri ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde kayıt yap-

tıramayanlar, YADYO’da yabancı dil öğrenimi görürler.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan birimlere kayıt olan öğrenciler ile Üni-

versite dışından yatay ve dikey geçiş yapmak için başvuruda bulunan öğrenciler; YDS’den en

az 70 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

eşdeğer puan almış olmaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu sı-

navlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için,

sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi gerekir.

(3) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-

nuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-

rüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır.

(4) Her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sı-

navlar YADYO tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılır. Bu

sınavda yüzlük sisteme göre en az 70 puan alan öğrenci ilgili birim tarafından belirlenen ya-

bancı dil derslerinden muaf sayılır.

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık

hazırlık sınıfı açılır. Yabancı dille eğitim verilen programlara kayıtlı olan öğrenciler, ilgili ya-

bancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YADYO yabancı dil

hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Ye-

terlik sınavına girmeyen veya girdiği hâlde başarılı olamayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli ya-

bancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.

(6) Öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı top-

lam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına ve

bütünleme sınavına giremezler.

(7) Yabancı dil hazırlık programında başarılı olma notu 100 üzerinden en az 70’dir. Zo-

runlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler başarılı olana kadar kayıtlı ol-

dukları esas programlardan ders alamazlar.

(8) Yabancı dille eğitim yapan programlara kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sını-

fında başarılı olamayan veya bu süre sonunda YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet ko-

şullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir.

Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler, başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı

dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da YADYO

tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. Ya-

bancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kul-

landıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
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(9) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve başarı not-

larını içeren bir belge verilir.

(10) Azami dört yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başa-

rılı olamayan veya YADYO muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer isterlerse

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yüksek-

öğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 12 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere lisans programları için normal eğitim-öğ-

retim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azami eğitim-öğretim süresi ise yedi yıl (on dört yarıyıl)

dır. Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans programlarını azami

yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini yerine ge-

tirmek şartı ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ancak ders ve sınavlara katılma

ile mezuniyet çalışması ve/veya bitirme tezi hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-

landırılmaksızın öğrenimlerine devam ederler.

Eğitim-öğretim dönemleri ve programları

MADDE 13 – (1) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört haftalık iki ya-

rıyıldan oluşur. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar ve ortak zo-

runlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

Çift ana dal programı

MADDE 14 – (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma program-

ları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine, Senatonun onayı ile çift

ana dal programı açılabilir.

(2) Çift ana dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencilerin çift ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili

bölümün önerisi üzerine fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Aynı anda birden fazla çift ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı

anda çift ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

(5) İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında yük-

seköğretim kurumu içi geçişlere ilişkin koşulları sağlaması halinde çift ana dal diploma prog-

ramına yatay geçiş yapabilir.

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde,

yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Öğrenci çift ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken

üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

(8) Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.00 olan

ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %10’luk di-

limde bulunan öğrenciler çift ana dal diploma programına başvurabilirler.
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(9) Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarı-

yıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(10) Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için genel not ortalama-

sının en az 2.00 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin genel not or-

talaması bir defaya mahsus olmak üzere 1.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci

kez 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift ana dal diploma programından kaydı silinir.

(11) Çift ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak

devam ettiği ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(12) Çift ana dal programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış ol-

duğu ve eş değerlikleri kabul edilen dersleri, not belgesinde gösterilir.

(13) Çift ana dal programından çıkarılan öğrencilerin çift ana dal programında almış

oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölüm/ana bilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi

bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans prog-

ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme olanağı verilir. Yan dal

programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders İşlemleri, Akademik Danışmanlık ve Devam

Dersler

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda ders alma ve ders geç-

me esasına dayalı AKTS kredi sistemi uygulanır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan

öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm

dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek

derslerin toplamı; ortak zorunlu dersler, teorik ve uygulamalı dersler dâhil, kayıt olacağı dö-

nemdeki AKTS kredisinin 4/3’ünü geçemez.

Ders türleri

MADDE 17 – (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli

zaman ayrılmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygula-

malar, laboratuvar koyabilir; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler

yapabilir. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler, Rektörlüğün bilgisine

sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakültelerin programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin

okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya

kredisi, ilgili birimin yetkili kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli
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dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısını, beş öğrenciden az olmamak üzere birim ku-

rulları belirler. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlarda seçmeli derslerdeki öğrenci

sayısı ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir.

(2) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir.

Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders, ön koşul dersi; kayıt

olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanım-

lanır. Bu dersler için aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

b) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan ve gruplar hâlinde yürütülen proje

dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar hâlinde yürütülebilir. Bu derslerin

gruplara ayrılma nedenleri, ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara

bağlanır.

(4) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme

ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin esaslar,

ilgili birim kurullarınca düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların

çözümünde yardımcı olmak üzere ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi

dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından;

öğretim üyesi bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde tercihen öğretim görevlileri veya

okutmanlar olmak üzere mevcut öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görev-

lendirilir.

(2) Akademik danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik

takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanının olumlu görüşünü de alarak ders

kaydını yaptırır.

(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk haftası içinde

ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları en üst yarıyıla ait ders-

leri değiştirebilir veya bırakabilirler.

(3) Lisans öğrencileri, bulunduğu yarıyıl/yıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olması

ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üzeri olmak şartıyla, yazılacağı derslerin AKTS kredisi

toplamı kayıt olacağı dönemdeki AKTS kredisinin 4/3’ünü geçmeyecek şekilde bir üst

yarıyıl/yıldan ders alabilir. Üst yarıyıl/yıldan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı

notları GNO hesaplamasına katılır.

(4) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin

sınav notu iptal edilir.
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Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80

oranında devamları zorunludur. Ancak bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma

şartlarını bir kez yerine getiren öğrenciler için bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam

koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına

katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav notları

dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Sınav Dönemleri ve Not Değerlendirmeleri

Sınavlar ve sınav dönemleri

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınav: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavdır.

c) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen ve 31 inci maddeye göre haklı

ve geçerli bir nedenle sınavlara giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl/yıl sonu sınav-

larından sonra başarısız olunan veya sınava girme hakkı olduğu halde girilmeyen dersler için

açılan sınavlardır.

d) Tek ders sınavı: 24 üncü maddedeki koşulları daha önce yerine getirmiş olmak kay-

dıyla, mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Tek ders sınavı,

mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan

önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde

dönem içinde yapılan ara sınav ve benzeri değerlendirmeler dikkate alınmaz.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tara-

fından düzenlenir.

(3) İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu

sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile

sınava girme şartlarını sağladıkları hâlde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyenlere, başarısız ol-

dukları her ders için ilgili yarıyıl sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(4) Mezun olabilmek için gerekli olan ortalama şartını sağlayamayan öğrencilere, not

yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına katılma hakkı tanınabilir.

(5) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(6) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl

yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(7) Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili birimler tarafından hazırlanır ve sınavlardan

en az iki hafta önce ilan edilir.

(8) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli

öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kim tarafından

yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim kuru-

lunca kararlaştırılır.
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Ara sınavların düzenlenmesi

MADDE 22 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların, hangi tarih-

lerde ve nerede yapılacağı, her yarıyılın ilk dört haftası içinde o dersten sorumlu öğretim ele-

manının görüşü de alınarak bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili birim tarafından ilan

edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödevleri,

projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular, eğitim-öğretim yarıyılı ba-

şında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngörülen ders-

lerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne

rastladığı takdirde ilgili öğrencinin bu hükme göre yapacağı itiraz dikkate alınmaz.

Ara sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 23 – (1) Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden iki hafta ön-

cesine kadar ilan edilir.

Yarıyıl veya yıl sonu sınavına katılma şartları

MADDE 24 – (1) Öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin ya-

rıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80’ine katılmak,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak,

gerekir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerekti-

ğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

MADDE 25 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve

bütünleme sınavı sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre

değerlendirilir. Başarı notu değerlendirilmesi; öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği

başarı düzeyi, ilgili derse ait ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından aldığı

notlar ile birlikte değerlendirilerek Bağıl Değerlendirme Sistemine (BDS) göre yapılır. Bu de-

ğerlendirmede yıl içi ve yıl sonu faaliyetlerinin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren

öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilan edilir. Ya-

rıyıl/yıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Öğretim elemanı

tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders

başarı notu olarak verilir.

(2) Bu değerlendirmeler sonucunda verilen notlar ve anlamları aşağıda belirtilmiştir;

a) Bir dersten CC ve üzeri not almış olan bir öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DD veya DC notu alan bir öğrenci, mezun olma aşamasında en az 2.00

GNO’yu sağlamış olmak koşulu ile o dersi başarmış sayılır.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 2 Kasım 2014 – Sayı : 29163



c) Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda

öğrenciye verilecek notlara ilişkin not dönüşüm tablosu ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

1) Not Dönüşüm Tablosu

Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı Başarı Derecesi

AA 4.00 Mükemmel

BA 3.50 Pekiyi

BB 3.00 İyi

CB 2.50 Orta

CC 2.00 Geçer

DC 1.50 Koşullu Geçer

DD 1.00 Koşullu Geçer

FD 0.50 Başarısız

FF 0.00 Başarısız

NA 0.00 Devamsız

S – Başarılı

I – Eksik

U – Başarısız

EX – Muaf

2) S (Başarılı) notu: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamam-

layan öğrencilere verilir.

3) U (Başarısız) notu: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğren-

cilere verilir.

4) NA (Devamsız) notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere

verilir.

5) I (Eksik) notu: Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girmeye hak kazandığı hâlde has-

talık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti

ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciye verilir. I notu verilen her dersin eksik

sınavı, bu dersin verildiği yarıyılı izleyen ilk yarıyıl kayıt dönemi başlamadan önce yapılır.

Öğrencinin bu sınavda aldığı not, yarıyıl sonu sınavının notu olarak değerlendirilir. Bu sınava

girmeyen öğrencinin notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. Ancak uzayan bir hastalık

ve diğer geçerli mazeret hâllerinde, bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı

ile eksik sınavının süresi bir sonraki sınav döneminin sonuna kadar uzatılabilir. Bu durumda I

notu, not ortalama hesabında dikkate alınmaz.

6) EX (Muaf) notu: Müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine birim

yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için de EX notu verilir.

(3) S ve U notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) NA notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

(5) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye FF notu verilir.
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(6) Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,

o sınav için 0 (sıfır) verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve kayıtlı oldukları program süresince almış oldukları tüm dersler için GNO

ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, derslerin başarı notu katsayıları ile bu derslere ait AKTS kredileri

çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam ortalamaya giren derslerin AKTS kre-

dileri toplamına bölünür. Muaf olunan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Bir öğrencinin mezun

olabilmesi için kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün çalışmalarından başarılı ol-

ması gerekir. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse

0’a azaltılacak; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci hane 1 artırılacak şekilde yuvarlanarak, iki hane

esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan not katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 27 – (1) İlgili yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO’su en az 2.00 olan

öğrenci başarılı sayılır.

(2) Normal öğrenim süresine göre bulunduğu yarıyıldan/yıldan başarısız notu ve alt ya-

rıyıllardan/yıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden ya-

rıyıl/yıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyıl/yıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan-

lar, onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu

öğrencilerin listesi her yarıyıl/yıl sonunda ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı,

öğrencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Başarısız durumda olan öğrenci, alt yarıyıllardan daha önce alamadığı dersler ile

önceden alıp notu FD ve altında olan dersleri tekrarlar.

Başarısız olunan yarıyıl veya yıl sonu sınavının tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olunması hâlinde dersi normal döneminde ala-

mayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Bu dersler seçmeli veya

sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine akademik danışmanın

önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alabilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 29 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve ba-

şarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Ancak bu durumda, öğ-

rencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO

hesabında, tekrarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan

bu derslerde öğrenciler, dersi tekrarlıyormuş gibi işlem görür.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı ve tek ders sınavı sonuç-

ları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.
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(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğ-

renciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren

en geç beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili

öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda maddi hata tespit edilirse bu hata,

ilgili bölüm başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultu-

sunda düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine

işlenir ve kendisine bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler

MADDE 31 – (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav şartla-

rından birini, ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine geti-

remeyen öğrencinin hakları saklı tutulur. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili

mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması.

ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı veya ölümü hâlinde, öğren-

cinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu

belgelemesi.

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine

göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli.

f) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması nedeniyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hâli.

ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak en çok bir yıl süreli ve belge-

lenmiş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması.

h) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan ve

mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulu-

nan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece

bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavları; ara sınavlar için dekanlıklar

veya müdürlüklerce tespit edilecek tarihlerde gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav

takvimi ise 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi Senato tarafından düzenlenir.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin, bir

dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmeleri için, 24 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ko-

şullarını sağlamaları gerekir.
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İzinli sayılma

MADDE 32 – (1) 31 inci maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine

ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için, 24 üncü mad-

dede belirtilen koşulları sağlamaması hâlinde, o yarıyıl veya yıl izinli sayılır. Bu tür uzun süreli

izinlerde kullanılamayan süre azami öğrenim süresine eklenir.

(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal

ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için 24 üncü maddede

belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya yarıyıl/yıl

sonu sınav hakları saklıdır.

(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç, ilgili yönetim kurulu-

nun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle izinli sayılma süresi en çok bir yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, İlişik Kesme ve Değişim Programları

Mezuniyet

MADDE 33 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu bölüm veya

programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olması ve 240 AKTS kredisini ta-

mamlayarak GNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarması zorunludur. GNO aynı zamanda mezu-

niyet not ortalamasıdır.

(2) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine

ders alarak devam etmek isteyen öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavlarının son gününe kadar

dilekçe ile bölüm başkanlıklarına başvurması gerekir.

(3) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve dere-

celeri gösteren mezuniyet not durum belgesi ve diploma eki verilir.

(4) Mezuniyet koşullarını erken sağlayan öğrenciler, öngörülen öğrenim sürelerinden

daha kısa sürede mezun olabilir.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-

gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın

tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.

İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kuru-

mundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak

istemesi durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

Değişim programları

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları

arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-

çevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gön-

derilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte
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aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, değişim koordinatörünün önerisi

ve ilgili bölümün görüşü üzerine not dönüşüm tablosuna göre ilgili yönetim kurulunca karar

verilir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.

(2) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.

(3) Değişim programları çerçevesinde öğrenci katkı paylarının ödenme şekli ilgili üni-

versite ile yapılan anlaşmaya göre yürütülür.

Uluslararası ortak diploma programı

MADDE 37 – (1) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yü-

rütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak

diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim

Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri

uygulanır. Yönetmelikte yer almayan hususlar Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 38 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

posta adresine göre Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine ve/veya Üniversitede ilan

edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu Üni-

versiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildi-

rimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri ile ilgili olarak, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Senato, Üniversite

Yönetim Kurulu, ilgili birim yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 4/8/2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim

öğretimi ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen

lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlar ile

ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı/anasanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan

anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

tim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan

kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı

başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını

kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden

oluşan kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-

lunca atanan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

f) DNO: Dönem not ortalamasını,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

i) GMAT: Graduate Record Admission Test sınavını,

j) GNO: Genel not ortalamasını,

k) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
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l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan bilimsel ha-
zırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

m) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
o) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
ö) YDS/yabancı dil sınavı: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya ÖSYM tara-

fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar

Programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzey-

lerinde yapılır. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programı;

en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir
derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma,  tez önerisi,
tez çalışması, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programlarından
olan tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan li-
sans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları
öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğre-
tim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uy-
gulamasından oluşur.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
7 nci maddesine göre enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi
ve  Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabi-
lim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim
Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Enstitülerde lisansüstü programlarda eğitim öğretim Türkçe veya İn-

gilizce yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı
dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
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Lisansüstü programların kontenjanlarının belirlenmesi ve yürütülmesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarının kontenjanları ilgili anabilim/anasanat dalı

başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler

ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri ilgili enstitü tarafından internet sayfası ara-
cılığıyla duyurulur.

(3) Lisansüstü programlar, anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program yürütme
kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul

Öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;
a) Lisans diplomasına sahip olmak,
b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak

(Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan prog-
ramları ve tezsiz yüksek lisans programlarının tamamına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş ol-
ma koşulu aranmaz) veya YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE eşdeğer taban puanını
almış olmak,

c) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, YDS'den en az 50 puan almış olmak,
ç) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarında YDS'den en az  60 puan almış olmak,
şartları aranır.
d) Yurt içi veya yurt dışında İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan me-

zun olanlardan İngilizce yeterlilik belgesi istenmez.
(2) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans

not ortalaması YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, İngilizce tezli programlarda yabancı dil puanı
ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mü-
lakat sınavı veya anasanat dalı uygulama sınavı yapılır. Adaylar başvuruda bulundukları yüksek
lisans programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değerlendirilir:
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b) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;
1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE'den aldığı eşdeğer puanının %50'si,
2) Lisans not ortalamasının tezli programlarda %20'si,
3) Mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı sonucunun %30'u,
alınarak hesaplanır.
c) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci

alan bölümleri ve tezsiz yüksek lisans programlarında herhangi bir ALES ve YDS koşulu aran-
mamakla birlikte, yüksek lisans giriş puanı; mezuniyet notunun %50’si ve mülakat sınavının
%50'si alınarak hesaplanır.

ç) İngilizce yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;
1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE'den aldığı eşdeğer puanının %50'si,
2) İngilizce dil puanının %10’u,
3) Lisans not ortalamasının tezli programlarda %15'i,
4) Mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı sonucunun %25'i,
alınarak hesaplanır.
d) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar ile

İngilizce yüksek lisans programlarına giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına
göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümleri ve tezsiz yüksek lisans
programlarına giriş puanı 50 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans
programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafın-
dan yapılır.

(3) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
b) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES'ten başvurduğu programın puan

türünde en az  60 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE eşdeğer taban puanını al-
mış olmak.

c) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES'ten
en az 85 standart puan veya buna eşdeğer GMAT veya GRE puanını almış olmak.

ç) Lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üze-
rinden en az 88 veya eşdeğer bir puana sahip olmak.

d) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarına yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-
larda YDS’den en az 55 puan almış olmak.

e) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarına yüksek lisans derecesi ile başvuran aday-
larda YDS’den en az 65 puan almış olmak.

f) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarına lisans derecesi ile başvuran adaylarda
YDS'den en az 60  puan almış olmak.

g) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarına lisans derecesi ile başvuran adaylarda
YDS'den en az 75 puan almış olmak.

ğ) ALES standart puanı 55 puandan veya kabul edilen GMAT veya GRE eşdeğer taban
puanından aşağı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu asgari
puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan, öğrenimini tamamladıktan sonra en
fazla iki yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayanların yeniden ALES veya GMAT ile
GRE sınavına girmeleri gerekmez.
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(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayın lisans ve yüksek lisans not orta-
laması YÖK Dönüşüm Tablosuna göre, İngilizce tezli programlarda yabancı dil puanı ÖSYM
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mülakat sı-
navı veya gelişim dosyası (portfolyö) incelemesi yapılır. Adaylar başvuruda bulundukları dok-
tora programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değerlendirilir:

b) Doktora giriş puanı her bir aday için;
1) Lisans derecesi ile İngilizce doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart

puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %15'i,
mülakat sınavı sonucunun %25'i, Yabancı dil puanının %10'u,

2) Lisans derecesi ile Türkçe doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart pua-
nının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20'si,
mülakat sınavı sonucunun %30'u,

3) Yüksek lisans derecesi ile İngilizce doktora programlarına başvuranlarda, ALES
standart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50'si, lisans mezuniyet not orta-
lamasının %5'i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, yabancı dil puanının %10'u
ve mülakat sınavı sonucunun %25’i,

4) Yüksek lisans derecesi ile Türkçe doktora programlarına başvuranlarda, ALES stan-
dart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortala-
masının %10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u ve mülakat sınavı sonucunun
%30'u

alınarak hesaplanır.
c) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora prog-

ramlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından
yapılır.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek li-

sans derecesine sahip olmaları gerekir.
b) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci

alan programlarında ALES koşulu aranmaz. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
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özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların dışındaki programlara başvuran adayların,
yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55, lisans derecesi ile başvuranlarda ALES sı-
navının herhangi bir puan türünden  ise en az 85 puan almış olması gerekir. Adaylar başvuruda
bulundukları sanatta yeterlik programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değer-
lendirilir:

2) Lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının
100 üzerinden en az 88 veya eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.

3) Adayların YDS'den en az 55 puan almış olması veya eşdeğer kabul edilen yabancı
dil puanlarına sahip olması gerekir.

4) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin sanatta yeterlik programlarına
başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması ve İn-
gilizce tezli programlarda yabancı dil puanı 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mülakat, yetenek
sınavı ve gelişim dosyası (portfolyö) incelemesini içeren, 100 puan üzerinden bir değerlendirme
puanı verilir. Mülakat, yetenek sınavı ve gelişim dosyası incelemesinin bu değerlendirmedeki
ağırlıkları ilgili anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir.

5) Lisans derecesi ile başvuranlarda; mezuniyet not ortalamasının %50'si, değerlendir-
me puanının %50'si; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortala-
masının %25'i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i, değerlendirme puanının
%50'si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

6) ALES puan şartı aranan anasanat dallarında lisans derecesi ile başvuranlarda; ALES
standart puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u ve değerlendirme puanının
%20'si; yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylarda ise ALES standart puanının %50'si, lisans
mezuniyet not ortalamasının %10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve de-
ğerlendirme puanının %20'si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

7) Sanatta yeterlik giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta
yeterlik programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü müdürlüğü
tarafından yapılır.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları; ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre belirlenir.
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(7) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üni-
versite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya
bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş proje bütçelerinden desteklenir.

(8) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, genel not ortalamaları en az
3.00 olmak koşuluyla lisansüstü programlarda yer alan ve kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açı-
lan derslere mezuniyet yıllarında kayıt yaptırabilir ve lisansüstü programa kayıt yaptırdıktan
sonra bu dersleri lisansüstü ders yüküne saydırabilir. Bu öğrenciler lisansüstü derslerden en
fazla üç ders alabilir. Bu dersler hem lisans, hem de yüksek lisans programlarında zorunlu
AKTS kredi hesabına katılmaz. Kontenjanlar ve yabancı dil ile ilgili koşullar anabilim/anasanat
dalı kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin ders seçimleri ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Derse devam, sınavlar ve
değerlendirmede, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programa katılan öğrencilere aldık-
ları dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(9) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir
ve ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan
başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de
alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/anasanat dallarının yatay geçiş konten-
janları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulu tarafından be-
lirlenir. Yatay geçişler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılır. Lisansüstü prog-
ramlara yatay geçiş için başvuran öğrenciler başvuru ve kabul şartlarını yerine getirmek kay-
dıyla yatay geçiş yapabilirler. Bu durumda almış olduğu dersler ilgili anabilim/anasanat dalı
görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla başvurduğu programdaki derslerin yerine sayılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin akademik eksikliklerini gidermek ve

başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.
(2) Bu programa alınacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü
programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en çok bir yıldan (iki yarıyıl) oluşur. Bu süre, ilgili prog-
ramın azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda 30 AKTS krediyi geçemez.
(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü prog-
rama yönelik dersler de alabilirler.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir dok-
tora öğrencisinin ders programı, lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu
dersler yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçmez.
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(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programını en az 2.00 genel not ortala-
masıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvur-
muş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programını en az 2.50 genel not
ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa baş-
layamazlar.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
statüsünde alınan dersler lisansüstü programa saydırılabilir. Ancak bu kapsamdaki dersler
lisansüstü program kapsamında alınması gereken derslerin %50’sini geçemez. Lisansüstü eği-
time özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam
AKTS kredi sayısının en çok %50’sini özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan esaslara göre işlem yapılır. Özel öğrenci statüsündeki
öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel
öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat
başına, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim yılı
MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.
(2) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl/yılsonu sınav süreleri hariç her biri en az on dört haf-

talık iki yarıyıldan oluşur.
Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hâllerde

danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde ders verebilir.
Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların AKTS kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar,
sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine mayıs ayı içerisinde enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır ve Se-
natonun onayından sonra öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Danışmanlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde li-
sansüstü öğrencilerle birlikte alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler, yarıyılın
ilk iki haftası içerisinde danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayını alarak o
yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte
olduğu dersleri bırakabilir.

(3) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine
devam etmeleri zorunludur.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen şartları yerine getirmekle ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen ders kayıt iş-
lemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Ders kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.
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(5) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan ders
kaydı yenilenmeyen yarıyıl, azami öğretim süresinden sayılır.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı; öğrenciye verilecek başarı notunu,

her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması
ve diğer faaliyetlerini değerlendirerek belirler.

(2) İlgili yarıyıl veya yılsonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme
hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağ-
ladıkları hâlde final sınavına girmeyenlere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem son-
larında bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(3) Mezun olabilmek için gerekli olan ortalama şartını sağlayamayan öğrencilere, not
yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına katılma hakkı tanınabilir.

Başarı notları
MADDE 16 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınav

sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir.
Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi,
ilgili derse ait ara sınav ve faaliyetler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı notlar birlikte de-
ğerlendirilerek yapılır. Bu değerlendirmede yarıyıl/yılsonu faaliyetlerinin genel başarı notu
üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü
içerisinde ilan edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere FF notu
verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki not dönüşüm
tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

(2) Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (S), tez çalışma-
larını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu (U) verilir. Başarısız (U) notu ayrıca
kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan ve laboratuvar çalışmaları ile semi-
nerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu dönem
veya genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (I) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin
yarıyıl sonu sınavı, bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak başarı notu ilgili enstitüye
gönderilir. Aksi hâlde (I) notu FF notuna dönüşür. Derse devamsızlık nedeniyle başarısız olan
öğrencilere NA notu verilir.
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(3) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve kayıtlı oldukları program süresince almış oldukları tüm dersler için GNO
ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi
ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Muaf olu-
nan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu prog-
ramın bütün derslerini başarması gerekir. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki
üçüncü hane 5’ten küçükse 0’a azaltılır; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci haneyi l artıracak şekilde
yuvarlanarak, iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan
başarı notu katılır.

Ders saydırma
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından

ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme ko-
şulları, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, ayrıca ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun bilgilendirilmesiyle diğer yükseköğ-
retim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapabilir. Ders saydırma işlemleri öğ-
rencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

(2) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları arasında yer alan ve yükseköğretim
alanı ile ilgili Erasmus programı kapsamında yurt dışına gidecek lisansüstü öğrenciler için Se-
natonun belirlediği esaslara göre işlem yapılır.

Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu

olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin en az BA notu almış olması
gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak zorundadır.
Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seç-
meli dersleri alabilirler. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı ol-
duğu dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen ders/dersleri
alabilirler. Ancak bu durumda ders alma talebi, ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığı ile enstitü yönetim kurulu onayına sunulur. Azami öğrenim süresi içinde
öğrenimini tamamlamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre
işlem yapılır.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki şartları yerine getiremeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları

programdan kayıtları silinir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi.
(2) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığı tarafından
lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.
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İzinli sayılma
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle

enstitü yönetim kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla iki yarıyıl Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hâllerde bu süre, izni veren ilgili
yönetim kurulu tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak
yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer hâllerin ortaya çıkması.
(2) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle enstitü yönetim

kurulu kararı ile izledikleri programlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıla kadar öğ-
rencilik hakları saklı kalmak kaydıyla eğitim öğretime ara verebilirler:

a) Öğrencinin zorunlu olarak askere gitmesi.
b) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan raporla belgelenmiş mazereti olması.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Öğrencinin birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar

dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası
dışındaki hâllerin bulunması.

g) Enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği başka hâllerin ortaya çıkması.
(3) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç on beş gün

içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini bel-
geleriyle kanıtlaması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı

altında iki farklı şekilde yürütülür.
(2) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007
tarihli ve  26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki
Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın
başvurusu ile bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından onaylanması ile yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.
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(2) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli ders-
ler), uzmanlık alan dersi ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması uzmanlık alan dersleri
ve seminer dahil 60 AKTS’den az olamaz. Tez aşaması uzmanlık alan dersi ve tez çalışması
dahil 30 AKTS’den az olamaz.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve
değerlendirmesi Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı ya-

rıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını
tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. Bu süre içerisinde öğrenimin
tamamlanamaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üç yarıyıl sonunda AKTS kredi yükünü, seminerini başarıyla tamamlayamayan ve
genel not ortalaması 2.50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

(3) AKTS kredi yükünü ve seminerini başarıyla tamamlayan, ancak tez çalışmasını dör-
düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, da-
nışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, talepte bu-

lunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile
yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişik-
liğini zorunlu kılan hâllerde; anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut da-
nışmanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı
atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Danışman ve ikinci
danışmanı atama ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir. Emekli öğretim
üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa danış-
manlıkları devam eder.

(2) Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, en
geç derslerin tamamlandığı yarıyılın son haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte
hazırladığı tez önerisini ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile ensti-
tüye önerir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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(3) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin
tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı ba-
şında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan
öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de
devam eder.

(4) Tez konusu değişikliği; Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrenci ilgili enstitü anabilim dalı ya da anasanat dalı başkanlığına
teslim eder. Anabilim/anasanat kurul kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile değişen
öğrenci öğrenim süresi içinde enstitü yönetim kurulu karar tarihini takip eden altı aydan önce
tezini teslim edemez.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yük-
seköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğre-
tim kurumundan olmak üzere danışman olma niteliğine sahip üç veya beş öğretim elemanından
oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri baş-
ka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(3) Öğrenci, jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini anabilim dalı baş-
kanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
landığı tarihten itibaren en erken beş iş günü, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan
edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders AKTS kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen
öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek
ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında diploma
MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yap-

mak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun
olarak yazılmış ve ciltlenmiş en az beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir ve bu durum diplomada belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının başvurusu ve enstitü kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu
onayı ile açılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi ka-
zandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az on adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler)
ile dönem projesi (proje çalışması) dersinden oluşur.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve
değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Dönem projesi dersi AKTS kredi yüküne dahildir. Dönem projesi dersi başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulu-
nan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda
da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz
yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı kurulu-
nun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki
diğer enstitülerden de dersler alabilir.

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem pro-
jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği
niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir.
Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan
hâllerde; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla

altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma
MADDE 31 – (1) AKTS kredi yükü ile dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel

not ortalaması en az 2.50 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan başvuru ve kabul şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili
anabilim/anasanat dalı görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-
mındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve/veya uygulama.
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.
(2) Doktora programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık
alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Kredili derslerin en fazla iki tanesi yüksek lisans
öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 120 AKTS
krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık
alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve
değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Lisansüstü dersler, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurum-
larının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Prog-
ramları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Doktora programında süre
MADDE 33 – (1) Doktora programının normal eğitim öğretim süresi; yüksek lisans

derecesi olan öğrenciler için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için beş yıl (on yarıyıl)’dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren
öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygulamaya
ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.
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(3) Doktora programı için gerekli AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamanın azami

süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için üç yıldır.

(4) AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve

tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen altı yılsonuna, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-

navına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı

ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Bu süre içinde AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi

içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile

öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma

ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan gerekli

AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora te-

zinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) Tez danışmanı; birinci yarıyıl başında öğretim üyeleri arasından, ta-

lepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile

önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâl-

lerde; anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak enstitü

yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü

takdirde tez danışmanının görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulu/anabilim dalı akademik

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim

kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğ-

rencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Emekli öğ-

retim üyelerinin enstitü yönetim kurulu tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa da-

nışmanlıkları devam edebilir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine

kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin

tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine

karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır.

Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına

kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ola-

rak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları

yılda iki kez yapılır.
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(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 3.50 olan öğrenciler, yeterlik sına-
vına şubat ve eylül aylarında enstitü kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Ancak yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken
dördüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonuna kadardır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş asil ve iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik komitesinin görev süresi
iki yıldır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam AKTS kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için, ilgili

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka il-
gili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer üye yer alır. İkinci
tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katıla-
bilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez izleme komitesi üyelerinde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (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 dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi
başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı
ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu
karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye ge-
rekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı

toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı tez gelişme raporunu komite üyelerine

yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç

bir hafta içerisinde tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü

olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

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

en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesin-

den oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi ol-

mak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazır-

ladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından

kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez

izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak öğrenciyi sınava alır ve tez için kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en fazla altı ay süre ta-

nınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.

(4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-

şur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere

kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme

ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tu-

tanağa eklemek zorundadır. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,

en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen

veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans

derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde

bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması

verilir.

Doktora programında diploma

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yap-

mak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak

yazılmış ve ciltlenmiş beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-

ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı,

yeni sentezlere ulaşarak özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatla-
rında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar. YÖK tarafından be-
lirlenen dallarda sanatta yeterlik programı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,
90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en
az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, 120 AKTS
krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seç-
meli dersler, uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve
değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
Sanatta yeterlik programında süre
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programının normal eğitim öğretim süresi; yüksek

lisans derecesi olan öğrenciler için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için beş yıl (on yarıyıl)’dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine
getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygula-
maya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamanın
azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için üç yıldır.

(4) AKTS kredi yükünü ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan genel not ortalaması
en az 3.50 olan öğrenciler, tez veya sergi veya proje çalışmasına başlayabilirler.

(5) AKTS kredi yükünü ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını ikinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(6) Bu süre içinde AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya

proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-

şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
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öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli

AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta ye-

terlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans

diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Danışman; birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin

de görüşü alınarak ilgili enstitü anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde, anasanat dalı kurulunun gerek-

çeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman

değiştirilebilir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine

kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin

tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine

karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı ba-

şında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan

öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de

devam eder.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kurallarına uy-

gun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savun-

mak zorundadır.

(2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim

üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere

beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere, iki

yedek üye de belirlenir.

(3) Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri

üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği ta-

rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik ça-

lışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve din-

leyicilere açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
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yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine

göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği de-

ğişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasının tez
yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş beş kopyasını sanatta yeterlik sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenci sanatta yeterlik diplo-
ması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-
lındaki programın onaylanmış adı ve alanı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 45 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

posta adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağ-
lanan e-posta adresine ya da Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu Üni-
versiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildi-
rimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

(3) Bu Yönetmelik ve Üniversite tarafından yürürlüğe konulan diğer düzenleyici iş-
lemler ve duyurular enstitünün internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin bilgi edinmesi sağ-
lanır.

Disiplin işleri
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Engelli öğrenciler
MADDE 47 – (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim öğretimi ve bilgiye erişimiyle

ilgili gerekli önlemleri alır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Yükseköğretim Ku-

rulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, enstitü yönetim kurulu ve/veya enstitü kurulu karar-
ları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 27/6/2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 2 Kasım 2014 – Sayı : 29163



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDADÎ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ

Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esasla-

rını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i

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

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MEHAM): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yaklaşık iki asırdır Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir çok Ortadoğu ülkesinde,

ilmî ve tasavvufî faaliyetleriyle toplumların bilgi ve maneviyatını yükselten, gönüllü hizmetleri,

milli ve manevî değerlerimize yaptıkları vurgu ile Osmanlı Döneminden bu yana Ülkemizin

birlik ve beraberliğine katkı sunan Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve halifeleri ile onun adını taşıyan

Hâlidîlik hakkında araştırma fırsatları sunmak; Merkezin faaliyet alanına giren konularda araş-

tırmalar ve uygulamalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek ve eleman yetiştirmek.

b) Adı geçen çalışma alanları ile ilgili akademik paylaşıma katkıda bulunmak.
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c) Disiplinler arası çalışmaları bir araya getirerek daha verimli sonuçlar elde etmek.

ç) Şehir, bölge ve Türkiye inanç turizmine katkıda bulunmak.

d) Üniversite ile şehir arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek.

e) Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’yi bilimsel metodoloji ışığı altında doğru anlayarak ve ge-

lecek nesillere doğru anlatarak milli ve manevi değerleri toplumla buluşturup, değerler bilincini

kamuoyu ile paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Hâlidîyye konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında

araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge,

doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

b) Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresindeki ve döne-

mindeki edebi ve siyasi şahsiyetler ve tasavvuf tarihi, kültürü ve sanatı üzerine araştırma ve

yayınlar yapmak.

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel,

konferans, çalıştay, sergi ve dinleti düzenlemek.

ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan

kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı,

araştırmacı ve düşünürleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede

çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten

Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı birinci dere-

cede sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim

üyeleri arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında

bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyele-

rinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçe-

mez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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c) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve inceleme

konusunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinas-

yonu sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe

sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağ-

lamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye;

Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün öne-

risi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim

Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-

luğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluştur-

mak.

e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konu ile ilgili Üniversitede görevli öğretim ele-

manları ve üyeleri ile istekleri halinde Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunan

özel veya resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, bu konuda hizmetleri olan kişiler, diğer di-

siplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu

diğer alanlardan katılanlardan Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-

revlendirilen en fazla on kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üye-

lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten

üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tav-

siye nitelikli kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kuruluna Müdür baş-

kanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve

istişarî nitelikte görüş bildirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci ve ikinci yarıyıldaki veya birinci yıldaki tüm derslerini başarıyla tamam-
layan AGNO’su 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler; kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim prog-
ramının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla, bölüm başkanlığının
teklifi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan ve/veya uzaktan
eğitim kurumundan alabilir. Öğrencinin diğer üniversitelerden aldığı notlar ait olduğu dönemin
icmaline yazılarak transkripte işlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ara sınavlar eğitim-öğretime ara verilmeden ilgili yönetim kurulu kararı ile belir-
lenen bir ay içerisinde yapılır.”

“e) Ek sınav: Tek ders sınavına haklı bir mazeret sebebi ile giremeyen öğrencilere di-
lekçeyle başvurmaları halinde dekanlık/müdürlük kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/4/2013 28615
2- 2/7/2014 29048 (Mükerrer)
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum

Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin

dördüncü fıkrasının birinci paragrafı ve (ı) bendi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölüm ve programda her bir yarıyıl için öğretim

programında bulunan ve alması gereken asgari dersler ile aldığı diğer derslerden başarılı olan

ve aynı yarıyılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre, son

yarıyıl (YANO) başarısı dikkate alınarak yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin

değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır:”

“(ı) Telafi veya bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra

yapılır.”

“(6) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen durumlarda

her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin

kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu buluna-

cak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak,

ilgili birimlerle işbirliği içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dönem başla-

rında hesaplanır ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bir seçmeli dersin açılabilmesi için, o dersi en az 15 kişinin seçmesi gerekir. Yeterli

sayıya ulaşılmayan dersin öğrencileri, diğer seçmeli derslerden birini seçer. Dönem içinde ka-

yıtlı öğrenci sayısı 15 in altında ise en çok tercih edilen ders açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği

derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 27 kredi saati geçmeyecek şekilde

ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Be-

lirlenen kredi saati sınırları, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50 nin altında olan öğrencilere

üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.”

“(11) Öğrenciler alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu dersleri öncelikli ola-

rak almak kaydıyla, ders almaya hak kazandığı yeni dönemden en az 12 kredi veya 20 AKTS

ders almak zorundadır. Ancak dönem içinde alınan toplam kredi sayısı 27 krediyi geçemez.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan öğ-

rencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden

muaf olabilmeleri için, diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının

27 nci maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir.

İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belgesinde harf notu

ile işlenir. Derslerin muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet is-

tedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan

onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.”

“(3) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından al-

dıkları derslerden muaf sayılmaları için, 27 nci maddede belirlenen harf notlarından; başarılı

olup ilgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen dersler not döküm belgesine aynen

işlenir. Rakamsal notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosu kullanılarak harf

notlarına çevrilerek işlenir.”

“(5) Mezun oldukları önlisans programında aldıkları ve bu Yönetmelik hükümlerine

göre muaf olarak sayılması uygun görülen ve not döküm belgesinde yer alan dersin/derslerin

başarı notunun, 27 nci maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı

olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, öğrencinin not

döküm belgesine M (muaf) olarak işlenir. Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağ-

lamaları halinde lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans programında inti-

bakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate

alınarak hesaplanır ve mezuniyet ortalaması oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde be-

lirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,

yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD ve DC harf notu

alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine

geçer.”

“(g) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet aşamasına gelen ve FF notu almadıkları

halde AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrencilerin, önlisans programlarında son iki yarıyıl,

lisans programlarında ise son dört yarıyıl/ iki yılda aldığı dersler için en çok dördünden yapılan

sınavdır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2012 28439
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 26/8/2014
Karar No : 2014/23
Konu : Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve 249 sayılı yazısı dikkate

alınarak; Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan ekli
“Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
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2014 Ekim Günsüzleri             Kılıç 
1200-17 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

2 Kasım 2014 
PAZAR Sayı : 29163 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:  
HÜKÜM ÖZETI 

Esas No : 2013/676 
Karar No : 2014/372 
C.Sav. Esas No :  2013/30221 
Sanık : ÜZEYİR ÖZTÜRK, 
TC Kimlik No : 17275108416 
Baba Adı : HİKMET 
Doğum Tarihi : 15/08/1967 
Suç : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında 

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 
Suç Tarihi : 23/08/2013 
Verilen Ceza Miktarı : 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 

HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e), 
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. 
MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 AY HAPİS, İNFAZ 
SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK 
(TCK 53/1 -a, b, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 
KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 

Tutuklayan Mahkeme : İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi 
Tutuklama Numarası : 2013/676 
Tevkif Tarihi : 03/12/2013 
Karar Tarihi : 12/06/2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi zabıtaca 

yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununu 30. 
maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete ilan yoluyla tebliği, aynı 
kanunun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete'nin yayın tarihinden itibaren 7 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 9153 —— • —— 

Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Halil ve Zeliha oğlu 11/01/1983 Suruç doğumlu Şanlıurfa Suruç Höyükyanı Mh. 

Nüfusuna kayıtlı olan FAİK TORAMAN Hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 157 maddesi gereğince 
dolandırıcılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 06/09/2013 tarih ve 
2013/538 esas, 2014/390 karar sayılı ilamı ile 3 YIL HAPİS ve 6.000 TL. Adli para cezası verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını/isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 9149 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 3298 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 
a) İli : İstanbul  
b) İlçesi : Tuzla 
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta No : 1 
e) Ada No : --- 
f) Parsel No : 652 
g) Yüzölçümü : 521,84 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
i) Halihazır : Boş 
j) İmar Durumu : Konut Alanı  
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Dilara-Gülbeyaz Sok.  
3) Muhammen Bedeli : 1.565.520.-TL 
4) Geçici Teminatı : 46.965,60.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 19 Kasım 2014 – 13:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 
7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 
8) İhale Şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 
  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 
  Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 
9) Şartname Bedeli : 600.-TL  
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) 
başvurmaları gerekmektedir. 

12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 9565/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALESİ YAPILACAKTIR 
Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1 - İlimiz Pazarcık ve Onikişubat İlçesi sınırları dahilinde bulunan dosyalarında mevcut 

krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 2 (iki) ayrı Jeotermal Kaynak Su arama 
alanları ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma 
suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması 
durumunda 1 (bir) yıl uzatılacaktır. 

2 - İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet 
Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:14 Dulkadıroğlu/Kahramanmaraş 
adresindeki toplantı salonunda 18.11.2014 günü saat 08:00’den itibaren aşağıda belirtilen 
saatlerde yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılabilmek için : 
Genel: 
a - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu 

(şartname ekinde), 
b - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını, 
c - İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak), 
d - Bağlı olduğu Vergi Dairesi ile numarasını gösterir belgesini, 
e - İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını, 
f - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü, 
g - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik 

posta adresi) 
h - İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi, 
ı - İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi, 
Gerçek Kişiler : 
a - T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini, 
b - Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c - İkametgah ilmühaberini. 
Tüzel Kişiler : 
a - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine 

haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı 
veya Noter tasdikli suretini, 

b - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2014 
yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini, 

c - Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini, 
ihale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri şarttır. 
4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
5 - İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını 

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 
görebilir, 500,00 TL. karşılığında alabilir. 

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 
 

No İli İlçesi Kaynağın Cinsi Alanı 
(Hektar) 

İhale 
Bedeli TL. 

1 Kahramanmaraş Onikişubat Jeotermal Kaynak 1491.68 26.809,00 
2 Kahramanmaraş Pazarcık Jeotermal Kaynak 3885.96 68.277,00 

 
Geçici Teminat TL. İhale Günü Saati 

5.361,8 18.11.2014 08,00 
13.655,4 18.11.2014 08,15 

 9590/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 850 M³ LUNAFLEKS VE 650 M³ PROJEKSİYON DOLGU 
KÖPÜĞÜ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İhale kayıt numarası : 2014/139685 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94 – 84 
  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (M3) 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Lunafleks dolgu köpüğü 850 m³ 
  2- Projeksiyon dolgu köpüğü 640 m³ 
                                                Toplam: 1.490 m³ 
b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 
süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 24.11.2014 Pazartesi– Saat 15:00 
c) Dosya no : 1417068 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4-3 - Firmalar tekliflerinde sıvı köpük malzemesi teklif edeceklerdir. Toz köpük 

malzemesi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 

dokümanlarla teyit edilecektir. 
Köpük uygulamasında kullanılacak 3 adet pompa gerekli bağlantı elemanları ve 

aksesuarlar firmaca ücretsiz olarak verilecek ve sipariş bitiminde firmaya iade edilecektir. 
Teklif edilecek malzemelere ait her birinden 2m³ köpük elde edebilecek miktarda 

numune. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5-1 - 1 m³ köpük elde edebilmek için kullanılacak malzemelerin toplam tutarında en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5-2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası, ABD Doları veya Euro olarak vereceklerdir. 
5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.11.2014 Pazartesi– Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi 
miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 9547/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:       
1 - Satışa esas bedeli en az 8.047,21 TL ile en çok 115.768,94 TL arasında değişen; 

17.11.2014 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 804,72 TL, en çok 
11.576,89 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve  
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, otobüs, çekici, dorse  vb. 18 adet 
araç açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu Karadeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat 1461 İhale Salonu Merkez/TRABZON adresindeki 
ihale salonunda 18.11.2014 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve 
sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 9563/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 02.07.2014 gün ve 2014/70 sayılı savunma 

kararı 
Hüseyin GÖKALP- Özel Gökalp MTSK Eski Müdürü 
1 - 06 RBJ 14 ve 06 RBJ 16 plakalı araçların ruhsatlarındaki fenni muayene bölümlerini 

elle değiştirdiğiniz, 
2 - Direksiyon Usta Öğreticisi Pınar TOPBAŞ’ı onaysız ve sigortasız olarak 

çalıştırdığınız, 
3 - Direksiyon Usta Öğreticisi Salih KARAGÖZ’Ü onaysız ve sigortasız çalıştırdığınız, 
4 - Adının Halil ATEŞ olduğu öğrenilen kişiye, Özel Gökalp MTSK adına, direksiyon 

sınavlarında sigortasız olarak çalıştırdığı, 
5 - Kurumun 15.08.2007 tarihli ve onaylı yerleşim planına aykırı düzenleme yaptığınız, 
6 - 2013 Temmuz 2/B grubuna direksiyon eğitimi derslerinde verilmesi gereken eğitimin, 

MTSK yönetmeliğine uygun verilmediği, Şaziye KARTAL ve Döndü AKBAŞ’ın mağdur 
edildiği, 

7 - 02.11.2013 tarihinde yapılan direksiyon eğitimi sınavına usta öğreticisi Murat 
ÖZKÖK’ün sınav saatinde 08.00'de görevine gelmediği hususunda usta öğretici Murat ÖZKÖK 
hakkında disiplin işlemi yapmadığınız, 

8 - Direksiyon usta öğreticisi Mehmet TELLİ'nin 23.01.2014 tarihinde 13.00-14.00 ve 
15.00-16.00 saatlerinde direksiyon eğitim dersine gelmediğiniz, 

9 - Direksiyon usta öğreticisi Naim HARBELİOĞLU’nun 23.01.2014 tarihinde 13.00-
14.00 ve 15.00-16.00 saatlerinde direksiyon eğitim dersine gelmediği hususunda disiplin işlemi 
yapmadığınız 

10 - 2013 temmuz 2/B dönemi kursiyerlerinden sınav harcı adı altında 80 TL para 
aldığınız, 

iddiaları ile ilgili olarak savunmanızın alınması uygun görülmüştür. Tebliğ tarihinden 
itibaren yedi (7) gün içerisinde savunmanızın Müdürlüğümüze teslim edilmesi 7201 Sayılı 
Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9595/1-1 

————— 
İLAN TUTANAĞI 

Çankaya Kaymakamlığı Hukuk İşleri Şefliği’nin 23.07.2014 gün ve 2014/27 sayılı kararı 
Hüseyin GÖKALP - Özel Gökalp MTSK Eski Müdürü 
06 RBJ 14 plakalı aracın muayene geçerlilik süresinin 10.06.2013 yılında, 06 RBJ 16 

plakalı aracın muayene geçerlilik süresinin ise 26.12.2013 tarihinde bittiği halde tarihlerde 
oynama yapılarak bu sürelerin uzatıldığı, 06 RBJ 16, 06 RBJ 14 plakalı araçlar ile ilgili olarak 
TÜV muayenesi istenildiği, kurum müdürü Hüseyin GÖKALP eski ruhsatları yok sayarak yeni 
ruhsat belgelerini 06 RBJ 14 plakalı aracın ise 21.02.2014 tarihinde tanzim ettirdiği, kurum 
müdürü Hüseyin GÖKALP işlemiş olduğu suçun belgelerini ortadan kaldırma amacı güttüğü, 
ruhsattaki aracın muayenesi bölümünde boş yer olmasına rağmen ruhsat düzenlemesi yoluna 
gittiği anlaşılmış olup, Hüseyin GÖKALP hakkında; SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE 
4483 sayılı kanunun 3’üncü ve 6’ncı maddeleri uyarınca 23.07.2014 tarihinde karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 9594/1-1 
—— • —— 

Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/17 Tereke 
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tereke-C.Sav. Teslim İstemli) davası nedeniyle; 
TMK’nın 594/1. maddesi gereğince Samsun ili, Ladik ilçesi, Budakdere Köyü nüfusuna 

kayıtlı 61165282168 TC kimlik nolu müteveffa Sati ÖZTORUN’un mirasçılarının mirasçılık 
sıfatlarını bildirmeleri için son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde hak sahiplerinin mirasçılık 
sıfatlarını bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı 
kalmak kaydı ile mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur. 9603/2-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 13.10.2014 tarihli ve 487/6 no’lu kararına istinaden;  Proje ve 
Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Dursun AYDIN’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan 
eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 
14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması nedeniyle, 3819  
belge numaralı  Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Dursun AYDIN’ın Denetçi 
Belgelerinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptali 
hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9597/1-1 ————— 
16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Doğu Trakya Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Oğuzhan CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 90967)” ifadesinin çıkarılarak “Oğuzhan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:90967)” ifadesinin eklenmesi, 20.10.2014 tarihli ve 27983 sayılı Makam 
Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9598/1/1-1 ————— 
16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Özfen Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile ilgili ilanda sehven yazılan “Nihat DELATİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 6914, Oda Sicil No: 13199)” ifadesinin çıkarılarak “Nihad DELATİOĞLU (Mimar, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6914, Oda Sicil No:13199)” ifadesinin eklenmesi, 
20.10.2014 tarihli ve 27982 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9598/2/1-1 ————— 
Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 
10481; Oda Sicil No: 7432) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare 
Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1445 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi 
Gazete ilanı ile Tahir ÖZDEMİR (Denetçi No: 10481; Oda Sicil No: 7432) hakkında tesis edilmiş 
olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve 27382 sayılı Makam Olur’u ile 
durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9599/1/1-1 ————— 
Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1225 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Bir Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 
17765; Oda Sicil No: 6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare 
Mahkemesi’nin 16.09.2014 tarihli ve E.2014/1444 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi 
Gazete ilanı ile Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 17765; Oda Sicil No: 6109) hakkında tesis 
edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.10.2014 tarih ve 27388 sayılı Makam 
Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 9599/2/1-1 ————— 
Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, 4133 ada, 18J-3B pafta, 25 parsel üzerindeki 829498 
YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 
Mühendisi Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 10.09.2014 tarihli ve E.2014/1274 sayılı 
kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’ hükmedildiğinden, 08.01.2014 
tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ (Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 
73935) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi, 13.10.2014 tarih ve 
27391 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 
İlgililere duyurulur. 9599/3/1-1 ————— 

16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yer alan İsmail TANRISEVER ile 
ilgili ilanda sehven yazılan “08.01.2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazete ilanı ile” ifadesinin 
çıkarılarak “13.07.2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmi Gazete ilanı ile”  ifadesinin eklenmesi 
20.10.2014 tarihli ve 27984 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 9599/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 2/10/2014 - 98 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve No : 2/10/2014 - 1795 ANKARA  
Çankırı İli, Merkez, Tuzlu Köyü, Yukarıöz Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit 

edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
09.07.2014 gün ve 640 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 08.08.2014 gün ve 1506 sayılı yazısı, Çankırı Belediyi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 20.08.2014 gün ve1983 sayılı yazısı, Çankırı Valiliği, Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 26.08.2014 gün ve 2720 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Çankırı İli, Merkez, Tuzlu Köyü, Yukarıöz Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit 
edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit 
olarak tescil edilmesine, 

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının 
Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 2/10/2014 98  Toplantı Yeri  
Karar Tarih ve No : 2/10/2014 1796 ANKARA 
Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Yukarı Mahalle, Hisarburnu Mevkiinde kaçak kazı sonucu 

Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.06. 2014 gün ve 540 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.07.2014 gün ve 1636 sayılı kararı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 20.08.2014 gün ve 254860-57833 sayılı yazısı, Çankırı Orman İşletme 
Müdürlüğünün 11.09.2014 gün ve 1857319 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Yukarı Mahalle, Hisarburnu Mevkiinde yapılan kaçak kazı 
sonucu Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları 
belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 
658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının 
Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, kaçak kazıların önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin ilgili Kurumlarca alınmasına, kaçak kazılar nedeniyle bu alanda kurtarma kazısı 
yapılmasının Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne önerilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 
Toplantı Tarihi ve No : 09.09.2014- 90 Toplantı Yeri: ANKARA 
Karar Tarihi ve No : 09.09.2014 -1021 
Ankara İli, Altındağ İlçesi, Özbekler Mahallesinde bulunan, GEEAYK’nun 12.04.1980 

tarih ve A-2167 sayılı kararı ile 78 envanter numarası ile tescil edilen, özel mülkiyete kayıtlı, 421 
ada, 39 parselin, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 10.07.1986 tarih ve 
2458 sayılı kararında sehven 421 ada, 37 parsel olarak yazıldığı anlaşıldığından tescil şerhinin 
düzeltilmesine ilişkin; Ankara II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 05.09.2014 tarih ve 3490 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi. 
Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Özbekler Mahallesinde bulunan, GEEAYK’nun 12.04.1980 
tarih ve A-2167 sayılı kararı ile 78 envanter numarası ile tescil edilen, özel mülkiyete kayıtlı, 421 
ada, 39 parselin, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 10.07.1986 tarih ve 
2458 sayılı kararında sehven 421 ada, 37 parsel olarak yazıldığı anlaşıldığından tescil şerhinin 
421 ada, 37 parselden kaldırılarak 421 ada, 39 parsele ‘korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığıdır’ şerhinin konulmasına karar verildi. 9602/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  31.05/76 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.09.2014-115  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.09.2014-4226 ADANA 
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Bektaşlı mahallesinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazın tesciline ilişkin alınmış olan 
Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararında mahalle isminin hatalı olduğuna yönelik, 
Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.08.2014 gün ve 2886 sayılı yazısı, 
Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Bektaşlı mahallesinde, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescilli bulunan, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel numaralı taşınmazın tesciline ilişkin Kurulumuzun 
28.05.2014 gün ve 3748 sayılı karar ve eklerinde mahalle adının tespit ekibinin bildirmesi ile 
“Saylak (Dedeçınar) Mahallesi” olarak belirtildiğinin ancak söz konusu arkeolojik alanın 
“Bektaşlı” Mahallesinde bulunduğunun anlaşıldığına, kararımız eki düzeltilmiş sit haritası ve 
fişinin uygun olduğuna, Kurulumuzun 28.05.2014 gün ve 3748 sayılı kararının diğer bölümlerinin 
geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.04.135 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.07.2014-108 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 23.07.2014-3938 ADANA 
Mersin ili, Mut ilçesi, Hisarköy Mahallesi, 345 parselde bulunan ve Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Beyler Konağının anıt fişinin revize edilmesine ve koruma alanı 
belirlenmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve 
ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı 
kararı, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Hisarköy Mahallesi, 345 parselde bulunan ve Adana Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.10.1994 gün ve 1903 sayılı kararı ile taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilen Beyler Konağına ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize anıt 
fişinin uygun olduğuna, yapının koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, tespit ekibince 
hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.03/117 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4169 ADANA 
Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde tespit edilen köprünün korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Mersin İli, Gülnar İlçesi, Sütlüce mahallesinde tespit edilen köprünün 2863 sayılı 
yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 
anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma 
alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  33.05/1329 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.09.2014-114 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 24.09.2014-4172 ADANA 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-

çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor 
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Karakaya mahallesinin güney batısında tespit edilen sarnıç-
çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 
gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlığının yapı grubunun 2. Grup 
olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı no ve tarih : 90- 16.10.2014  Toplantı Yeri 
Karar no ve tarih : 1248- 16.10.2014 KAYSERİ 
Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Sazak Mahallesi sınırları içerisinde L35-d-21-a pafta, 107 ada, 

9 nolu parselde yer alan ve kararımız eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 
ölçekli haritada sınırları işaretli Sırataşlar Tepesi Kaya Mezarının 2863 sayılı Kanun kapsamına 
giren özellikler taşıması nedeniyle, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil 
işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 
Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece 
arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtildiği 
gibi olması gerektiğine, 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Bak Enerji Üretim AŞ. arasında imzalanan 24.01.2014 tarihli 
anlaşması kapsamında tesis edilecek olan ve kararımız eki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde 
işaretli güzergahın Sırataşlar Tepesi Kaya Mezarı 1.derece arkeolojik sit alanının yaklaşık 100 
metre dışında kaldığından projenin uygulanmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 
olmadığına, 

Projenin uygulanması esnasında herhangi bir buluntu yada kalıntıya rastlanması 
durumunda, 2863 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak “en yakın müze 
müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine” haber verilmesi 
gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARARI 

Toplantı Tarihi ve No : 14/8/2014 – 91 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 14/8/2014 – 1686 ANKARA 
Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karadayı Köyü, 104 ada, 613 parselde bulunan Çankırı İli 

Kızılırmak Hamzalı Sulama projesi kapsamında yürütülen ye Merkez İlçe Karadayı Köyü sınırları 
içerisinde devam etmekte olan altyapı çalışmaları güzergahında bulunan tümülüse ait Çankırı 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'nün 08.08.2014 gün ve 728 sayılı yazısı 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çankırı İli, Merkez İlçesi, Karadayı Köyü, 1Ö4 ada, 613 parselde bulunan Çankırı İli 
Kızılırmak Hamzalı Sulama projesi kapsamında yürütülen ve Merkez İlçe Karadayı Köyü sınırları 
içerisinde devam etmekte olan altyapı çalışmaları-güzergahında bulunan tümülüsün Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki koordinattı paftada belirtildiği 
şekilde olduğuna, tescil edilen alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 
05.01.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen şartların geçici dönem 
yapılaşma şartı olarak belirlenmesine, tümülüsün güneyinden geçmekte olan hat güzergahının, 
kararımız eki krokide belirtildiği şekilde ve tümülüsün 10 metre güneyinden geçmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.9.2014 –78  09.02.211 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.9.2014 – 3098 Toplantı Yeri 
  AYDIN 
Aydın İli, Çine İlçesi, Eski Çine Mahallesinden başlayıp sırasıyla Umurköy, Camızağılı, 

Kargı, Kabataş, Doğanyurt, Yörükler, Çaltı, Gökyaka, Çöğürlük, Hallaçlar ve Bahçearası 
Mahallelerinden geçmesi planlanan, Özdoğan İnş. Ltd. Şti. taahhütü altında yapılmakta olan 
Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım Yapım işinde ilgi yazınız eki CD’de sunulan projelere göre 
kanal eksenine yakın geçmekte olan ve bazı yerlerde altından geçmek zorunda bulunduğunuz 
güzergahlarda, sit alanlarının bulunup bulunmadığı varsa koordinatlarının talep edildiği Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğü’nün 17.02.2014  tarih ve 
97674 sayılı yazısı, Camızağılı Mahallesinde bulunan ekli 1/5000 ölçekli kadastral sit haritasında 
işaretlenen I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve I.(Birinci) Derece 
Arkeolojik Sit içerisinde kalan çeşme yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, 
tescillerinin prensipte uygun olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereğince tescile ilişkin Kurum görüşlerinin ve 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak tescil fişlerinin Kurulumuza 
iletilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuzun 25.6.2014 tarih ve 2851 sayılı kararı, oruma Bölge 
Kurulu’nun 12.3.2014 tarih ve 796 sayılı, 30.4.2014 tarih ve 1324 sayılı, 22.5.2014 tarih ve 
Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.7.2014 tarih ve 2040 
sayılı yazısı, Kurum görüşünün gönderildiği Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
14.08.2014 tarih ve 599 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 
23.9.2014 tarih ve 4761 kayıt numaralı  raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve 
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Çine İlçesi, Camızağılı Mahallesinde bulunan ekli 1/5000 ölçekli kadastral sit 
haritasında işaretlenen I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve I.(Birinci) 
Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalan çeşme yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden tescillerinin ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil 
fişlerinin uygun olduğuna, çeşmenin yapı grubunun “I.(Birinci) Grup” olarak belirlenmesine, 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.9.2014 – 78 09.05.63 
KARAR TARİHİ VE NO : 25.9.2014 – 3091 Toplantı Yeri 
  AYDIN 
Aydın İli, Koçarlı İlçesinde yer alan  Kütle Enerji Yatırım ve Ticaret A.Ş den alınan 

08/05/2014 tarih ve 442 sayılı yazılarında BAĞARASI RES Projesi kapsamında kurum görüş 
yazılarına istinaden bahse konu olan yerin 2634/2863 sayılı Kanunlar çerçevesinde incelenmesi 
talep edildiği, söz konusu alan için Aydın Müzesi Müdürlüğünün görüşlerini belirtir 10/06/2014 
tarihli 547 sayılı yazılarının ekte gönderildiğine ilişkin Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
14.6.2014 tarih ve 3222 sayılı yazısı, antik mezar yapısının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 
gösterdiğinden tescilinin ve etrafında 10 metre koruma alanı belirlenmesinin prensipte uygun 
olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 
Hakkında Yönetmelik” gereğince mezar yapısı ve koruma alanının tesciline yönelik ilgili Kurum 
görüşlerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine ilişkin Kurulumuzun 25.6.2014 tarih ve 2850 
sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.7.2014 
tarih ve 2035 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin gönderildiği Koçarlı Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün 14.07.2014 tarih ve 877 sayılı, Aydın Kadastro Müdürlüğü’nün 18.07.2014 tarih 
ve 2888 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.8.2014 tarih ve 254732 sayılı 
yazıları, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 23.9.2014 tarih ve 4767 kayıt 
numaralı  raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çeşmeköy Mahallesi, Akgöl Tepesi Mevkiinde yer alan antik 
mezar yapısının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden “I.(Birinci) Grup Yapı” 
olarak tescilinin ve etrafında 10 metre koruma alanı belirlenmesi ile Aydın Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/94998 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Keçiören/Ankara 

Adresi 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Keçiören/Ankara 

Tel-Faks 
0312 294 20 00 

0312 229 21 32 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Asdoğu Uluslararası Nak. Gıda İnş. İth. 

İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 

İstiklal Cad. 31. Sk. Çınar İş Mer. Kat: 1 

Camişerif Mah. Ano: 4 P.K. 

33060/Mersin 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Mersin Liman V.D. 0860081754  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
19288  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9648/1-1 
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43

103
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112

135

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
— Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili 26/8/2014 Tarihli

ve 2014/23 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

NOT: 1/11/2014 Tarihli ve 29162 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2015 Yılı
Programı yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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