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YÖNETMELİKLER

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Ye-

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ABD/ASD (Ana bilim/Ana sanat dalı) Başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürü-

tülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci
kontenjanlarını, bir yarı yılda açılacak dersleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarını, jüriler
ve danışmanlarla ilgili olarak ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler
ve komite/jüri karar/raporlarını enstitüye bildiren ana bilim/ana sanat dalı başkanını,

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarı yıl, yaz dönemi,
dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarı yılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar
yarı yılı ile güz dönemini kapsayan ve izleyen akademik yılın güz yarı yılı ders kayıtları baş-
langıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak ya-
pılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Ana bilim/Ana sanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

e) Ana bilim/Ana sanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görev-
lilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması
yöneten, ilgili ana bilim/ana sanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında ana
bilim/ana sanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

f) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

g) Bilim/Sanat dalı: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü
maddesi uyarınca YÖK’ün olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen ve Üniversite-
lerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen dalları,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez aşamasında rehberlik etmek üzere
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
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h) Doktora yeterlik komitesi: Sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlar-
daki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğun-
lukla karar veren komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

i) Enstitü: Batman Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve
yayın yapan enstitüleri,

j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarından oluşan ve oy
hakkı olmadan ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri ile konservatuar müdürünün
katılabileceği kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) ERASMUS: Avrupa Birliği yükseköğretim programlarını,
m) Farabi Değişim Programı: Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim

üyesi değişim programını,
n) Giriş sınavı: Yüksek lisansa kabul için girilmesi gerekli olan sınavı,
o) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarı yıl kredi değeri olup, bir yarı yıl devam eden bir dersin,

haftada bir saatlik teorik ders veya haftada iki ilâ altı saatlik uygulama karşılığını,
p) Lisansüstü eğitim: Doktora, tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik ve tezsiz yüksek li-

sansa yönelik programlardan oluşan eğitimi,
r) Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile

yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı deği-
şimini mümkün kılan bir programı,

s) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
ş) Ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları: Yükseköğretim kurumlarının birlikte

yürüttüğü yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak programlardan oluşan eğitimi,
t) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisini,
u) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,
ü) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans yerine

hazırlayacakları yazılı raporu,
v) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayacakları sanatsal çalışmayı,
y) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,

sanatta yeterlik tezi yerine, sanatta yeterlik eseri çalışması ile ilgili olarak hazırlayacakları yazılı
raporu,

z) Seminer: Ders döneminde öğrencilerin bilimsel bir konuyu incelemek için hazırla-
dıkları, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

aa) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
bb) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
cc) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak
üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
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dd) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ee) Uzmanlık alan dersi: Öğrenci danışmanının konusunda öğrenciye bilgi, görgü ve de-

neyimlerini aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
ff) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
gg) Üniversite: Batman Üniversitesini,
ğğ) Yarı yıl: Hafta sonu ve resmî tatil günleri ile yarı yıl sınav günleri hariç en az yetmiş

çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için Senato tarafından
belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

hh) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Yürütülmesi, Derslerin ve

Ders Sorumlularının Belirlenmesi ve Öğretim Dili
Öğretim programlarının açılması
MADDE 4 – (1) Açılacak lisansüstü programların YÖK’ün belirlediği program açma

ölçütlerini sağlaması gerekir. Bu programlar; enstitü ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak
ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığı tarafından, ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Ana bilim dalı bu-
lunmayan programların teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır.

(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kapsama dâhil yükseköğretim kurumlarıyla ortak li-
sansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları,
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(4) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-
retime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ile benzeri faaliyetlerin

süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Akademik takvim, enstitüler tarafından özel-
likleri dikkate alınarak hazırlanır ve haziran ayı sonuna kadar Senato tarafından onaylanarak en
geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce Üniversite ve/veya enstitünün
internet sitesinden ilan edilir. Gerekli hallerde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük
onayı ile bazı dersler ve sınavlar hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi-
Pazar günlerinde de yapılabilir.

Program açma ölçütleri
MADDE 6 – (1) Program açma teklifleri, aşağıdaki esaslar dikkate alınarak enstitü ku-

rulu tarafından karara bağlanır:
a) Programlar enstitünün ilgili ana bilim/ana sanat dalının araç, gereç ve mekân durumu

ile mevcut öğretim elemanlarının uzmanlık alanları göz önüne alınarak belirlenir.
b) İlk defa açılacak programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve Yüksek-

öğretim Kurulunun izni ile açılır.
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Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların özel-

liği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir. Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer baş-
vuru şartları birlikte ilan edilir. Her yarı yıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite ve enstitünün
internet sayfalarında yayınlanır.

Lisansüstü ikinci öğretim programları
MADDE 8 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir. Tezli yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılmaz.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları ücretli olarak açılır. Programlara kayıt yaptıran öğ-

rencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin
miktarı Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 9 – (1) İlk defa açılacak lisansüstü dersler; ilgili ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan
derslerin güz ve bahar yarı yıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından
verileceği akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı do-
çent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu tak-
dirde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile
diğer ana bilim/ana sanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üye-
lerine de ders verdirilebilir.

Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde ve-
rilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır.
İlgili akademik kurulun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sa-
natta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

(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 Kurumla-
rında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 11 – (1) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün öne-

risi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.
(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretim ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Ana bilim/ana sanat dalı ve başkanının görevleri
MADDE 12 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını,

lisansüstü giriş ve tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve
tez izleme komitelerini, her yarı yılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim
elemanlarının ve danışmanlarının listesini ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşlerini de ala-
rak enstitü müdürlüğüne teklif eder. Ana bilim/ana sanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eği-
tim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde
yürütülmesinden Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.
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(2) Ana bilim/ana sanat dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, prog-
ramlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların
kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, ana bilim/ana sanat dalları akademik kurullarının
teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 13 – (1) Her yarı yıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları,

ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunca belirlenerek, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının
önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır.

(2) Uzmanlık alan dersleri Enstitü Yönetim Kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar.
(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu

hallerde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde
dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dı-
şından da görevlendirme yapılabilir.

(4) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kap-
sayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere
ağırlık verilir.

Danışmanlar
MADDE 14 – (1) Danışmanlar; Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders vermek ve tez/sanat

eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması döneminde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından atanır. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabul ve Kayıt

Lisansüstü programlara başvuru şartları
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına
uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuruda istenen bel-
gelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip

olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan
ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olması gerekir. Yüksek lisans prog-
ramlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mü-
lakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini
belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi
gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. ALES puanının %50'den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından be-
lirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş
olma koşulu aranmaz.  Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu ge-
tirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarınca belirlenir.
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b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarı yıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sa-
hip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranların ise 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES stan-
dart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde,
ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da de-
ğerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sunması gereken
referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart
sınavlara ilişkin belgeler ile benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönetme-
likle belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Al-
manca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden bi-
rinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltil-
mesine üniversite senatolarınca karar verilir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla
ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer
kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, üniversitenin senato ka-
rarı ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES
puanı aranmaz; ancak ilgili üniversite senatosu bunun aksine karar verebilir. Bu durumda aranan
ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde, ALES’in
sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranların ise 80 standart puandan az olmamak ko-
şuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans dere-
cesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üze-
rinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı
yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portföyü ince-
lemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompo-
zisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen
yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça
dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gere-
kirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar verilir. ALES puanının %50'den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili
üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve
Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, üniversitenin senato kararı ile yükselti-
lebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.
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ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek
Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olma-
yanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans
derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşu-
luyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı,
Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak bulunan
sonuçların toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı
veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle
belirlenir. Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dı-
şında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Fars-
ça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Ku-
rulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili
bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları
yetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar
ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili senato, yalnız Temel
Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabulüne de karar verebilir.

d) Adayların sahip olması gereken asgari yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili
enstitü ana bilim dalı başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

e) Lisansüstü programlara başvurabilmek için Türkiye’deki bir yükseköğretim kuru-
mundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Ancak,
güzel sanatlar enstitüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz, Yükseköğretim Ku-
rulundan denklik belgesi ile Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri
dil belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye Enstitü Yönetim Ku-
rulu yetkilidir.

Jüriler
MADDE 16 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı

bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri
arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere ana bilim dalı baş-
kanlığının yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üye-
den oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş
sınavı yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi
MADDE 17 – (1) Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara

göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Baş-
vurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye
dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının mezuniyet hesabında transkriptteki 100’lük sisteme
dönüşmüş notlar dikkate alınır, olmaması halinde Yükseköğretim Kurumu dönüştürme tabloları
kullanılır.
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(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esas-
lara göre yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar öğrencilerinden
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu programa öğrenci kabulünde sıralama, lisans mezuniyet
not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır. Ancak gerektiğinde giriş sınavı
yapılabilir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının
en az 50 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir.
Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı
puanı kullanılır.

c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının %50’si, lisans mezunları
için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının %30’u
ve yabancı dil puanının %20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir.
İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. TUS temel tıp puanı ile
başvuran Tıp Fakültesi mezunları için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

ç) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si
dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana
sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

d) Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir.
e) Tezli lisansüstü eğitime kabul için üniversiteye başvurulan tarihte, ALES geçerlilik

süresinin dolmamış olması gerekir. Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eş-
değeri puanların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle sınırlıdır.

(3) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen usullere göre başarı değerlen-
dirilmesine tabi tutulur:

a) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü,
uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verir.
Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır.
Giriş sınavından başarılı olan adayların başarı puanlarının hesaplanmasında ALES notunun
%50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %30’u, giriş sınavının %20’si alınır. Güzel Sa-
natlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.

b) Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu
haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna
göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara
ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

c) Tezsiz Yüksek Lisans programında yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sa-
yılabilmesi için en az 60 puan alma şartı aranır. Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı
puanlarının hesaplanmasında lisans not ortalamasının %50’si, giriş sınavının %50’si dikkate
alınır.

Enstitüye kayıt
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim
Kurulu her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan ede-
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bilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi so-
nuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırır. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine,
açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler Enstitü
Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden
istenmez.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü prog-
ramlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, Ens-
titü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Açık olan prog-
ramlar için yatay geçiş kontenjanları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır;
a) Öğrencinin ders döneminde en az bir yarı yılı başarı ile tamamlamış olması gerekir.
b) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az CB, doktora ve sanatta yeter-

likte ise en az BB olması gerekir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarında belirtilen

ilandaki başvuru şartlarına sahip olması gerekir.
ç) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.
d) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapıl-

maz.
e) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dı-

şındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.
f) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda

daha önce almış oldukları derslerden en fazla üç dersi saydırabilirler.
g) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya

enstitünün bir başka programında öğrenim gören araştırma görevlileri, Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alan-

larda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-

mından farklı alanda almış olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarı yılda altı krediyi
aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından
da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer konular, dersin alındığı lisans veya lisansüstü programlardaki
esaslara uygun olarak yürütülür.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği,
bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, bu prog-
ramda geçirilecek süre; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız
olanlar bu programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
programına başlayamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans,
doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 21 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgi ve görgüsünü arttırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili ana bilim/ana
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak ka-
bul edilebilir.

(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarı yıldan fazla süremez. Özel öğrenciler lisansüstü prog-
ramlarda açılan derslerden en fazla on iki kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Özel öğrencilerden, Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda ders ücreti
alınır. Ancak özel öğrenciler öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belir-
ten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(5) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerden, dokuz krediyi
aşmamak kaydı ile üç dersi lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

(6) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde ödedikleri ücret
iade edilmez.

(7) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili mevzuat hükümleri ile enstitü kararları uygulanır.

Lisansüstü öğrenci değişim programları
MADDE 22 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bir üniversite arasında

yapılan Farabi, Mevlana, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğ-
renci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki
yarı yıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede
devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler o dönem için Üniversi-
tede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır.
Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili ana bilim/ana sanat
dalı kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan
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notlar, bu Yönetmeliğin not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortala-
maya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, onların ye-
rine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve ana bilim/ana
sanat dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında, değişim yapan üniversiteden gelen öğrencilere de, Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine transkript verilir.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 23 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şartlara
uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav yapılma-
sına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilebilirler. Bu adayların
kabulünde ilgili ABD/ASD’nin öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer alan asgari başvuru
şartları aranır.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 24 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, Enstitü

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrenciler ana dilleri dışında

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan ya da YÖK veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir.

c) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rek-
törlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başar-
mak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan
Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğren-
ciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başla-
maya hak kazanır.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan
öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

d) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın ana bilim dalı ta-
rafından teklif edilen ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep
olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Kayıt yenileme
MADDE 25 – (1) Ders ve tez dönemindeki öğrenciler her yarı yılın başında Senato ta-

rafından belirlenen süreler içinde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli

kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli kayıt yenileme süresi bi-
timine kadar kaydını yaptırabilir.

(3) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.
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(4) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans programını azami üç yıl,
doktora programını azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yürürlük-
teki mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir.

(5) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemleri öğ-
renci bilgi sistemi üzerinden yapılır.

İzinli ayrılma
MADDE 26 – (1) Öğrencilere; aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayanarak, danışma-

nın ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla bir veya iki yarı yıl süreyle izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir. Aynı lisansüstü programda
yalnızca bir defa izin verilebilir. İzin taleplerinin ilgili yarı yılın ders kayıtlarının başlangıcından
itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Bunlardan;

a) Hastalık izni; bir ay veya daha uzun süreli sağlık sorunları olan öğrenciye, bu sağlık
sorunlarının sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla verilebilir.
Hastalığın izin talep süresinden sonra ortaya çıkması durumunda, olayın meydana geldiği ta-
rihten itibaren yedi gün içinde enstitüye başvurulması ve olayın gerekli belgelerle kanıtlanması
sonucu yarı yıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarı yıl içinde izin verilmesi hâlinde, izin süre-
sinin devamsızlık sınırını aşması durumunda öğrenci yarı yıl başından itibaren izinli sayılır. Bu
izin süreleri eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

b) Askerlik izni; öğrencilerin askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle
yapılamaması veya tecilinin kaldırılarak askere alınması hâlinde verilebilir. Askerlik izin talebi;
öğrencinin izin talep süresinde veya yarı yıl süresi içinde, dilekçe ekinde askerlik şubelerinden
alacakları sevk evrakları ile birlikte enstitüye başvurması halinde değerlendirilir. Bu izin süresi
eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Yarı yıl içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci yarı yıl
başından itibaren izinli sayılır.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin; ölüm, doğal afet veya benzer durumlarda verilebilir.
Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim
kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması durumunda
izin verilebilir.

d) Öğrencilere, ikili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde
yurt içinde veya yurt dışında belirli bir süre için öğrenim amacıyla izin verilebilir. Bu öğrenci-
lerden ders ve tez döneminde olanların durumları danışmanları, doktora programında tez döne-
minde olanların durumları ise tez izleme komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme so-
nucu önerilen rapor, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yurt içinde ve yurt dı-
şında geçirilen sürenin, öğrencinin öğrenim süresinden düşülüp düşülmeyeceğine Enstitü Yö-
netim Kurulu karar verir.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde
girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) İzni sona eren öğrenci, en geç bir ay içinde enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını
yaptırır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Kayıtları, Kredi Sınırları, Muafiyet,

Devam, Sınavlar ve Değerlendirme
Ders kayıtları
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, her yarı yılda Senato tarafından belirlenen süreler içinde,

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenmiş dersler arasından o yarı yılda açılan ve
danışmanlarca uygun görülen dersler için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usullere
göre kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile aynı enstitünün farklı ana bilim/ana sanat dallarından ders alabilir.

(3) Öğrenciler, danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü
programlardan da ders alabilirler. Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alınacak ders-
lerden en fazla üç ders veya dokuz kredi geçerli sayılabilir.

(4) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını enstitüye teslim etmesi gerekir. Öğrenciler her
dönemde kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi
içinde kaydını yaptıramayan bir öğrencinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine Enstitü Yö-
netim Kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dâhildir.

(5) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri, Üniversite tarafından karşılan-
maz ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.

(6) Kayıt sildirmek için yazılı başvuruda bulunan öğrencinin kaydı, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile silinir. Kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu katkı payları/öğrenim ücretleri
iade edilmez.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, seçtikleri dersleri; danışmanlarının onayıyla ve kayıtlı ol-

dukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen mazeretli kayıt
yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapıl-
maz.

Kredi sınırları
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yarı yılda

en çok onsekiz kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi
miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

(2) Bir lisansüstü dersin yarı yıl kredi değeri, bir yarı yıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri alacakları en fazla altı kredilik iki dersi,

tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise alacakları en çok dokuz kredilik üç dersi lisans öğrenimi sı-
rasında almamış olmak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla lisans programlarındaki dersler-
den seçebilir. Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencilerinin yüksek lisans programlarından
ders alma esasları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik
programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi hesabında
dikkate alınmaz.
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Kredi toplamı
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisinin 30 krediden az olmamak

koşulu ile 10 ders alması ve kredisiz dönem projesini de kapsayan toplamda en az 90 AKTS
kredisini alıp başarması gerekir. Tezli yüksek lisans programına başvuran öğrencinin ise 21 kre-
diden az olmamak üzere 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve yüksek lisans tezi olmak
üzere toplamda en az 120 AKTS kredisi alması ve başarması gerekir.

(2) Doktora programına kayıt yaptırmadan önce ilgili alandan tezli yüksek lisans diplo-
masına sahip olan doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi; 21 krediden az olmamak koşulu ile en
az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, doktora ve sanatta yeterlik sınavı ve doktora tezi
olmak üzere toplamda en az 180 AKTS kredisini almak ve başarmak zorundadır. İlgili alanda
yüksek lisans diplomasına sahip olmayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi ise 45 krediden
az olmamak koşulu ile en az 15 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, doktora ve sanatta ye-
terlik sınavını başarması ve doktora tezi olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisi almak
ve başarmak zorundadır.

Ders muafiyeti ve kredi aktarımı
MADDE 32 – (1) Öğrencinin ilgili enstitüye kayıt olmadan yurt içi veya YÖK tarafından

tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de dâhil, almış
olduğu lisansüstü derslerden en çok üç ders dokuz kredi sayılabilir.

(2) Öğrencilerin ders/derslerden muaf olarak değerlendirilebilmeleri için, muafiyet is-
tedikleri ders/dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kap-
sayan ve derslerin alındığı yükseköğretim kurumu tarafından onaylı belgelerle başvurmaları ge-
rekir. Bu işlem danışmanın teklifi, ABD/ASD kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarda ders saydırma işlemi yapılmaz.
(4) Herhangi bir lisans veya yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için

geçerli sayılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programı ders yüküne ve kredisine sayıl-
maz.

(5) Diğer lisansüstü programlardan alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet
talebinde bulunulan dersin/derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış
olması ve başarılmış olması gerekir.

(6) Enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belge-
sinde (M) harf notu ile gösterilir. Bu not, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dâhil
edilmez.

(7) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurum-
larından alınan lisansüstü dersler eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek
ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile
birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 33 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminer-

lerin en az %70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır.
Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan
dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aran-
maz.
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Ders tekrarı
MADDE 34 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğ-

renciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildirler, an-
cak sınavlara katılmak zorundadırlar.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınavlara katılmak zo-
rundadırlar.

(4) Devamsızlık veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan
çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, ana bilim dalı
başkanlığı teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, devamsız veya başarısız olunan dersin
yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir. Bu dersin başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle
tekrarlanması durumunda, öğrenci bu dersi yeniden almak zorundadır. Bunun yerine daha önce
aldığı dersi alamaz.

(5) Öğrenci başarısız olduğu dersin yerine, o ders açık olduğu sürece başka ders alamaz.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 35 – (1) Uzmanlık alan dersi; tezli yüksek lisans ve doktora çalışmalarında

danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini
aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerine
bilimsel etik, çalışma disiplini ile alanındaki güncel literatürü belirtip izleyebilme ve değerlen-
direbilme yeteneğini kazandırdığı haftada sekiz saatlik teorik ve kredisiz bir derstir.

(2) Uzmanlık alan dersi, Enstitü Yönetim Kurulunun öğretim elemanını danışman olarak
atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarı yıl ve yaz tatille-
rinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarı yıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan “başarılı”
veya “başarısız”  olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sınavlar
MADDE 36 – (1) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik takvi-

me göre her ders için her yarı yılda bir genel sınav yapılır. Sınavlarda başarılı olmak için tezli
veya tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70; doktora öğrencilerinin
75 alması şarttır. Seminer dersi ise kredisiz olup, başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir.
Sınav ve seminer sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye ile-
tilir. Tekrara kalan öğrenciler, öncelikle tekrara kaldıkları dersi almak zorundadır. İkinci kez ba-
şarılı olamayan öğrencilerin durumu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre değerlendirilir. O yarı yıl tekrara kalınan dersin programda yer almaması halinde
danışmanın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kabulüyle başka bir ders seçilebilir.

(2) Programda yer alan dersler için her yarı yıl sonunda yarı yıl genel sınavı yapılır. Öğ-
retim üyesinin isteği, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayıyla, öğrencilere yaptırılacak ödev, seminer ve uygulamalı çalışmalar ile sözlü sı-
navların yarı yıl sonu genel sınavına katkısı belirlenebilir.
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Başarı notunun hesaplanması
MADDE 37 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarı yıl sonu

sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.
(2) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim üyesi

tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak başarı puanının karşılığı harf notu verilir:
a)    Puan   Katsayı Başarı Notu

90- 100 4.00 AA
85- 89 3.50 BA
80- 84 3.00 BB
75- 79 2.50 CB
70- 74 2.00 CC
65- 69 1.50 DC
60- 64 1.00 DD
50- 59 0.50 FD
00- 49 0.00 FF

b) Ayrıca harf notlarından:
1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık
programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü prog-
ramı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, bağıl değerlendirme yöntemiyle belirlenen harfli
başarı notu esas alınır.

2) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde
başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu verilir.

3) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

4) Tezi hakkında tez jürisi tarafından düzeltme kararı verilen öğrencinin tez çalışmasına,
tez danışmanı tarafından eksik (EK) notu verilir.

5) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

6) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, (a) bendinde belirtilen tabloya uyumlu olmak kay-
dıyla aynı şekilde aktarılır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların düzeltilmesi ve evraklarının saklanması
MADDE 38 – (1) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında

itiraz edilemez. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde
ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar
incelenmesini isteyebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Enstitü müdürlüğü sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden ilgili
öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Enstitü müdürlüğü maddi hata başvurusunu, başvuru ta-
rihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya
başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
düzeltilir.
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(3) Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun
ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne gerekçe ve otomasyona hatalı
giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama gibi nedenlerini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas
olacak ekleri ile gerçekleşir.

(4) Ders sorumluları sınav notuna etkili olan çalışmaları, tutanakları ve sınav evraklarını
öğrencinin mezuniyetine kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak saklar.

Mezuniyet tarihi
MADDE 39 – (1) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; tezli yüksek lisans ve dok-

tora/sanatta yeterlik programlarında, tez jürisinin öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının
savunmasını başarılı bulduğuna, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin proje
danışmanınca kabul edildiğine dair kararın, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ta-
rihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik ola-

rak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı:
1) İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü

ana bilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları
düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarı yıldaki derslerini alan
fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin
son yarı yılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakülte-
sinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana dal, eğitimi de
yan dal olarak belirten lisans diploması verilir.

2) Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü ana bilim
dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kade-
mede iki yarı yıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğ-
rencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı:
1) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğren-

cileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak
yetiştirmek amacıyla üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları
düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit
edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Üniversitelerarası Kurulun gö-
rüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program 30 krediden
az olmamak koşulu ile en az 10 ders ve dönem projesini de kapsayan toplamda en az 90 AKTS
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kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci dönem projesinin alındığı yarı yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarı yıl so-
nunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre programın
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz
yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapıl-
maz. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(2) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.
(3) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile bir tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya

ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı
ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretinin miktarı Enstitü Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

(6) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarına başvurmaları
halinde ana bilim/ana sanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Dönem projesi
MADDE 42 – (1) Dönem projesi, danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders

programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarı yılın sonuna kadar ens-

titü müdürlüğüne teklif edilmek üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarı yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarı yıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi üçüncü yarı yılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dö-
nem projesini aldığı yarı yıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini
tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp
bağlı bulunduğu ana bilim/ana sanat dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından önerilen beş
öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan, birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde,
öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü ana bilim dalı başkanlığı

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini
en geç birinci yarı yılın sonuna kadar belirleyip enstitüye önerir. Danışman atanması Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı enstitü ana
bilim/ana sanat dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren du-
rumlarda, ilk defa tez danışmanı atanması için takip edilen süreç uygulanarak en geç iki hafta
içinde yeni bir tez danışmanı belirlenir.

Süre
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının normal süresi üç yarı yıl, azami sü-

resi ise altı yarı yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde tamamlayamayanlar

yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait 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 diploması
MADDE 45 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/ana

sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise meslek unvanı yazılır.
YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı
Programın amaç ve kapsamı
MADDE 46 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uz-
manlık alan dersi ve yüksek lisans tez çalışmasını kapsayan toplamda en az 120 AKTS kredi-
sinden oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarı yılın başından itibaren her yarı yıl tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, öğrenci danışmanının ve ilgili enstitü
ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 47 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarı

yıldır. İlk iki yarı yılı ders, diğer iki yarı yılı tez aşamasını kapsar.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 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 ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 48 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez danışmanını en geç ikinci yarı yılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez
danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dı-
şındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.
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(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

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

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tez, teze ait intihal programı raporu ile birlikte kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim 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 öğrencinin
talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam et-
mek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katıl-
mak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam
eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 50 – (1)  Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrenci-
sine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Yüksek lisans programları arasında geçişlere ilişkin esaslar
MADDE 51 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3.00 olan, üs-

tün başarı gösteren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin
15 inci maddesinde düzenlenen tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine ge-
tirmek şartıyla, enstitü ana bilim dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programındaki geçiş esasları senato tarafından belirle-
nir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 52 – (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.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi-

den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve
doktora tez çalışmasını kapsayan toplamda en az 180 AKTS kredisinden oluşur. Dört yıllık
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, seminer dersi, uz-
manlık alan dersi yeterlik sınavı ve doktora tez çalışmasını kapsayan toplamda en az 240 AKTS
kredisinden oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilir. Her yarı yıl akademik takvim içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve
ders bırakma yapılabilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve
Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 53 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl
olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler senatoca belirlenir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için
dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü
ana bilim 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.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 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 ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olama-
yan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 54 – (1) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve

danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi Enstitü
Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman
atanacağı senato tarafından kabul edilen yönergede belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç
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üçüncü yarı yılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışındaki öğretim
üyeleri arasından atanabilir.

(2) Doktora programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek li-
sans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Eylül-
Ekim ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez Enstitü Yönetim Kurulunun belirleye-
ceği tarihlerde yapılır.

(2) Ders ve seminerini tamamlayan ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer
koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarı yılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarı yılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından onaylanan en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere danışman dâhil beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-
terlik komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarı yılda tekrar sınava alınır
ve bu sınavda da başarısız olan öğrencinin durumu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilgili
mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden
sonra da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını is-
teyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altıncı
yarı yılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci sekizinci yarı yılın sonuna kadar başa-
rıyla tamamlayamadığı takdirde durum, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre değerlendirilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi ve seminer dersini başarı ile ta-
mamlamış bir öğrenci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına ge-
çebilir. Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere enstitü ile ilişiği kesilen öğ-
renciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın
yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 56 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite
toplantılarına katılabilir.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ana bilim
dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 57 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla de-
vam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğ-
rencinin durumu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlen-
dirilir.

(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. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez
veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci doktora eğitimine yeni kayıt olmuş öğrenci
olarak kabul edilir.

(5) Yeterlilik ve tez savunma toplantıları dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
Dinleyiciler öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato

tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yöne-
tim 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 kişiden olu-
şur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tez, teze ait intihal programı raporu ile birlikte kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4)  Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana bilim 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 halinde
bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve Enstitü Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.
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(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-
diden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve uygulamalar, uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplamda en az 180 AKTS kredisinden;
dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 45 kredilik 15 ders ve uy-
gulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplamda en
az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yöne-
tim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebi-
lir.

Süre
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz
yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, ilgili senato tara-
fından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarı yıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje
çalışmasını altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar
tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü ana sanat 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.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde belirtilen ko-
şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Danışman atanması
MADDE 62 – (1) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senatoca kabul edilen yönerge tarafından belir-
lenir. Ancak danışmanın, en geç dördüncü yarı yıl sonuna kadar atanması zorunludur.
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(2) Danışman, danışmanlığında ders ve tez dönemini kapsayacak şekilde en az dört öğ-
renciyi mezun eden öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine
sahip olması gerekir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 63 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili senato tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya proje-
sini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunul-
ması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(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 ana sanat 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 yeni bir
çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 64 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 65 – (1) Kayıtlı bulunduğu programın bütün şartlarını yerine getiren öğrencinin

dosyası usul yönünden incelendikten sonra, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine
karar verilir. Mezun olmaya hak kazanan öğrenci; enstitü tarafından istenen belgeleri, otuz gün
içinde enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(2) Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması, dok-
tora programından mezun olan öğrencilere doktora diploması, sanatta yeterlik programından
mezun olan öğrencilere sanatta yeterlik diploması verilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora diplomaları üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik diploması üzerinde ise
sanat dalının özelliğine göre belirlenen alan yer alır.

(4) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçmek üzere kayıp-
tan dolayı verildiğini belirten bir belge düzenlenir.

(5) Diplomalarda Enstitü Müdürü ve Rektörün imzaları bulunur.
Genel not ortalamasının hesaplanması
MADDE 66 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren
en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak,
derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir.
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Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalamasına,
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.
Ancak, bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları genel not ortalamasına
katılmaz.

Mazeretler
MADDE 67 – (1) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için herhangi

bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edil-
mesi gerekir. Ayrıca; zorunlu nedenler, anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya has-
talığında bu durumu belgelendirmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sa-
yılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini; raporlu olunması halinde raporun bitiş tari-
hinden itibaren, diğer hallerde olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde
enstitüye bildirir. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde
derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(3) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli
olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme ve disiplin işleri
MADDE 68 – (1) Kayıt silme ve disiplin işlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olan-
ların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi
isteği ile kaydını alanların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

Tebligat
MADDE 69 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken

veya sonrasında bildirdikleri adrese yapılır. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili
enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 71 – (1) 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 73 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Lisans programı öğrencileri” ibaresi “ÖSYM
kanalıyla yerleştirilen bir lisans programı öğrencisi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Eşdeğer programlar arası yatay geçiş yapan öğrenciler bulundukları sınıfa intibak ettirilirler.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri ile ikinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkranın
(b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve
mazeret sınavlarından oluşur. Sınavlar yazılı olarak yapılır.”

“a) Ara sınav: Ara sınavın hangi tarihte ve nerede yapılacağı dekanlık veya müdürlük-
lerce belirlenir ve ilân edilir. Bir günde ilgili yarıyıla ait en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.”

“e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınavların
bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birime başvururlar. Mazeretleri
ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya
yüksekokul müdürlüğünce belirlenen ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sı-
navları için ikinci bir mazeret sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ile genel sınav notunun % 60’ı toplanarak hesaplanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ YAZOKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/1/2007 tarihli ve 26418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Yazokulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(7) Öğrenciler; bir dönemde en fazla yirmi saat ya da on kredi sınırını aşmamak ko-
şuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz
döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri; öğrenim süresi boyunca, başka üni-
versitelerin yaz okulundan en fazla yirmidört kredilik, önlisans öğrencileri için en fazla onaltı
kredilik ders alabilir. Diğer üniversitelerden alınan ve başarılı olunan dersler not döküm bel-
gesine (transkript) not olarak işlenir. Başarısız olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine
işlenmesi, 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bozok Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2014 29070

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2007 26418
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

27 Temmuz 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29427 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/1224 

Karar No : 2015/173 

Davacı : K.H. 

Katılan : ASUMAN ÖKSÜZ, Şefik ve Serhat kızı, 10/05/1982 BULANCAK 

doğumlu, GİRESUN, BULANCAK, Bostanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

Cevizlik Mah. Sakızlıyalı Sk. No: 28 D: 8 Bakırköy/İSTANBUL 
adresinde oturur. 

Sanık : İBRAHİM AYHAN ÖZER, HASAN ve SAKİNE oğlu, 09/04/1980 

KARTAL doğumlu, İSTANBUL, PENDİK, ESENYALI mahallesi 

nüfusunda kayıtlı. Esenyalı Mah. Temiz Sok. No: 2 D: 2 Pendik/ 

İSTANBUL adresinde oturur. 

Suç : Dolandırıcılık 
Suç Tarihi : 15/02/2009 

Suç Yeri : Akbank Carrefoursa Kozyatağı şubesi 

Karar Tarihi : 26/03/2015 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda; 

Sanığın müdahilin 3.000 TL.sini dolandırdığı sabit olduğundan eylemine uyan TCK 

157/1, 61 maddeleri gereğince suçun işleniş şekli ve sanığın kişiliği gözönüne alınarak cezanın alt 
sınırdan tayini ile takdiren 1 yıl hapis ve TCK 50/la ve 52/4 maddeleri gereğince günlüğü 20 TL den 

5 gün karşılığı olan 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanık hakkında başkaca kanuni ve taktiri indirim maddesinin uygulanmasına taktiren yer 

olmadığına, 

Sanığın TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca 

cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilen sanık hakkında söz konusu 

yasaklamaların sona erdirilmesine, 

79,30 TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilen sanık İBRAHİM AYHAN 

ÖZER tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

Sanığın gıyabında, Cumhuriyet Savcısının huzuru ile talebe uygun olarak kararın tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkeme kaleminde zapta geçirilecek 

beyanla Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar; 

İlan olunur. 5410 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2014/407 
Karar No : 2015/78 
Mahkememizin 29/04/2015 tarih ve 2014/407 Esas 2015/78 Kararı ile Ali ve Neval oğlu 

1993 Laskiye d.lu HASAN MOLA MUSA, Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın 
Türkiye'ye ithal etmek suçundan, 5607 S. Y, 3/18 3/10, 3/1(1 cümle) TCK. 62/1, 52/2 maddeleri 
gereğince sanık hakkında 2 Yıl 6 Ay hapis ve 140,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
suça konu eşyaların TCK 54, 5607 sayılı yasanın 13/1-a maddeleri gereğince müsaderelerine 
karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleşeceği hususu ilan olunur. 5296 

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

Esas No : 2013/565 
Karar No : 2014/201 

5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 
yazılı 10/03/2014 tarihli ilamı ile maddesi gereğince tüm aramalara rağmen  
SANIK: OLEG ZHMAKIN, Viktor ve Nadezhda oğlu, 21/05/1974 RUSYA doğumlu, 
SANIK: OLGA ZHMAKINA, Nikolay ve Tatiana kızı, 16/10/1975 RUSYA doğumlu 
Sanıklar bulunamamış, Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 5577 ————— 

Esas No : 2008/240 
Karar No : 2014/340 
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma, Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 21/04/2014 tarihli ilamı ile 289/3, 141/1 maddesi gereğince 1 YIL 
CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3), 1 YIL HAPİS cezası ile 
cezalandırılan Erol ve Fadime oğlu, 16/04/1988 doğumlu, Sivas, Yıldızeli, Direkli Mah./köy 
nüfusuna kayıtlı RAMAZAN BAŞKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 5578 

—— • —— 
Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Müşteki Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri 

Tarihi Suç Cezası 

1 2012/470 2015/125 07.04.2015 
SVETLANA 

MILANKOVİÇ 
MLADEN 

BELGRAD 

09/02/1978 

5237 SY. 109/2 maddesi 

Kapsamında Kalan Kişiyi 

Hürriyetinden Yoksun 

Bırakma 

Sanık Oğuz ŞAHİN 

yönünden BERAAT 

Sanık İbrahim 

SUSAM yönünden 1 

YIL 8 AY HAPİS 

CEZASI 

Yukarıda açık kimliği yazılı MÜŞTEKİ adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete'de 

ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 5166 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

14 ADET YELKEN KANAT SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde bulunan; 14 adet yelken kanatın 

satışı 12 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler liste ve şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale 

gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı 

No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel 

Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır. 

5 - İstekliler bahse konu hava araçlarını mesai saatleri içerisinde İnönü Havacılık Eğitim 

Merkezi Müdürlüğünde (İnönü/ESKİŞEHİR) görebileceklerdir. 

6 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 79 6808/1-1 
————— 

TOPLANTI - KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın 09-10-11 Ekim 2015 veya 23-24-25 Ekim 

2015 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Büyük Genel Kurulu toplantı ve konaklama hizmeti 

alımı, 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat: 14.30’da ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 6809/1-1 

—— • —— 

1 ADET OTOMATİK TİTRATÖR VE 1 ADET KARL FİSCHER NEM TAYİN 

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet otomatik titratör ve 1 adet volumetrik Karl 

fischer nem tayin cihazı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 

50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu 

numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 

0272 612 6662 / 9351 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 10 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar 

kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 6776/1-1 
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2,5 - 5 ve 7 TONLUK OPERATÖRLÜ VE OPERATÖRSÜZ FORKLİFT 

KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI  

İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2015/85148  

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. Edirne 

Bayırı Mevkii Küme Evleri No: 7 LÜLEBURGAZ / 

KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 427 48 00/0 288 417 22 03 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kuleler, 

sahalar ve merkez tesislerinde çalıştırılmak üzere 2,5 - 5 

ve 7 Tonluk operatörlü ve operatörsüz forklift kiralama 

işidir. 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 24 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 18.08.2015 Salı günü, saat 14:00 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 18.08.2015 Salı günü, saat 14.00  

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.1. Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 
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7.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekmektedir. 

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

10 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

11 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4. ve 5. maddelerde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. 

12 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

13 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde 

görülebilir ve 150,00-(Yüzelli)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

14 - Teklifler, 18.08.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar T.P.A.O. Trakya Bölge 

Müdürlüğü, Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu 

değildir) 

15 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

18 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 6674/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU 

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 11 adet 8 

inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma 

Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı 

sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Endüstri Mühendisliği bölümü 

mezunlarından bir (1), Orman Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Şehir ve Bölge 

Planlama bölümü mezunlarından bir (1), Biyoloji bölümü mezunlarından üç (3), İstatistik bölümü 

mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1) kişi.  

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

şartları taşımak, 

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman 

Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Biyoloji, 

İstatistik ve Maliye bölümünden mezun olmak.  

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2014 ve 2015 

yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), Maliye Bölümü Mezunları için 

KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Çevre Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve Biyoloji Bölümü Mezunları için 

KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek 

puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su 

İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek. 

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak 

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya 

erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak 

şartları aranır. 

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. 

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar 

başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal 

belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

Bakanlığımızın Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA 

adresindeki Personel Dairesi Başkanlığından ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin 

edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 17.08.2015 tarihinden 

27.08.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla 

ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  
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Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde 

aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması 

gerekmektedir. 

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz 

olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden 

duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER: 

a) Başvuru Formu, 

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden 

edinilen çıktısı,  

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet 

fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki 

öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,  

(Posta yoluyla başvuracak adaylar öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek fotokopilerini 

Bakanlığımız Taşra Birimlerine onaylatabilirler.)  

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.), 

4 - SINAVIN ŞEKLİ: 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,  

a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,  

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,  

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını, 

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır. 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul 

başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 

yetmiş olması şarttır.  

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır: 

Orman Mühendisliği Bölümü için: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi 

faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik 

faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların 

neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne 

olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, Silvikültür, Amenajman 

(Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu. Kara 

Avcılığı Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban 

hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve 

uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, 

Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun 

yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya 

salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi Yaban Hayatı 
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Geliştirme Sahalarında verilen izinler, Yaban Hayatı Envanter Teknikleri Tür eylem planları 

"biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, izlenmesi ve korunması", "genetik çeşitlilik ve genetik 

kaynaklar. 

Çevre Mühendisliği Bölümü için: Yerüstü Suyu Kalitesi ve Yönetimi Uygulamaları, Su 

kalitesi, Su Kalitesi Parametreleri, su kalitesi kontrolü, Yeraltı Suyu Yönetimi, Su Temini ve 

Arıtımı, atıksu arıtımı, atıksu uzaklaştırma, Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Prosesler, 

Su Kirliliği ve Kirletici Kaynakları, Ulusal ve Uluslararası Su Mevzuatı (AB Direktifleri, 

Yönetmelikler vb.), Su Hukuku ve Su İle İlgili Uluslararası Antlaşmaları, Çevre Modelleme, 

Suların Yeniden Kullanımı, Havza Yönetimi, Suyun Havza Bazlı Bütüncül Yönetimi, Toprak 

kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal 

Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğe göre), Hava emisyonu tespiti ve sınırlaması 

(Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), Biyokütle (Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre-Tanımlar), Atıksuların Boşaltım İlkeleri (Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre), İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı, Hava Kirliliği ve 

Kontrolü, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Su Analizleri ve İzleme, İçme Suyu Temini, İklim, sera 

etkisi ve karbon dioksit, Hidrolik Çevrim, Akarsu Havzalarının Özellikleri, İklim değişikliği ile 

ilgili uluslararası sözleşme ve protokoller ile ülkemizin bu husustaki konumu, İklim değişikliği, 

etkileri ve iklim değişikliğine uyum kavramları, Kuraklığın çevre ve sosyal yaşantıya etkileri, 

Taşkınların çevre kirliliğine etkileri, Ülkemizin Sınıraşan Suları ve Havzaları, Ülkemizin 

Sınıraşan Su Politikaları, Su Yönetimi İle İlgili Güncel Gelişmeler, Su Kimyası, Su Kaynakları 

Planlaması, Su Tahsisleri, Su Güvenliği ve Su Hukuku, ÇED, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili 

Uluslar Arası Antlaşmalar, Su Verimliliği, Doğal Kaynak ve Su Ekonomisi. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü için: İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Yöneylem, 

Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Benzetim (Modelleme), Üretim 

Sistemleri 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İçin: Ülkemizde Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi 

faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Korumaya yönelik 

faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların 

neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne 

olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi için gereken şartların neler olduğu, 

Sosyoloji, İstatistik, Kalkınma planları, Her tür ve ölçekte fiziki planlar (ÇDP, Nazım ve 

Uygulama İmar Planları), Yönetim Planları, Peyzaj, Mimari Proje, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Çevre ve Çevre Hukuku, İmar Kanunu, Kentsel Dönüşüm, Temel Tasarım İlkeleri, Kara Avcılığı 

Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban 

hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve 

uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, 

Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun 

yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya 

salınması çalışmaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının ilanı ve yönetimi 

Biyoloji Bölümü için: Mikrobiyoloji, Hidrobiyoloji, Limnoloji, Biyolojik İzleme, Ekoloji, 

Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Mikrobiyoloji, Ülkemizde 

Doğayı Korumaya ilişkin ne gibi faaliyetlerde bulunulduğu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 

Doğa Korumaya yönelik faaliyetlerinin neler olduğu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 
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kapsamındaki Korunan Alanların neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan 

Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne olduğu, Bir yerin Korunan Alan olarak nitelendirilebilmesi 

için gereken şartların neler olduğu, Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel, Zooloji, Kara Avcılığı 

Kanunu ve ona dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban 

hayvanlarının tespiti çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve 

uygulamalar, Sürdürülebilir avcılık nedir?, Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, 

Avlakların ne olduğu, ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun 

yapısı, nasıl çalıştığı, hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya 

salınması çalışmaları, Yaban hayvanı üretimi ve doğaya yerleştirilmesi Yaban Hayatı Envanter 

Teknikleri, Hayvanat bahçeleri, Uluslararası Sözleşmeler (CITES), Tür eylem planları, 

Uluslararası Sözleşmeler (BERN), Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları, biyolojik çeşitliliğin 

belirlenmesi, izlenmesi ve korunması, genetik çeşitlilik ve genetik kaynaklar 

İstatistik Bölümü için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki Korunan Alanların 

neler olduğu, Yarışma sınavına katılan adayların Korunan Alanlar açısından bilgi düzeyinin ne 

olduğu, Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı 

Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri. Kara Avcılığı Kanunu ve ona 

dayanılarak hazırlanan yönetmelikler, Kanun kapsamında av ve yaban hayvanlarının tespiti 

çalışmaları, Yaban hayatının korunması için kanunun belirlediği tedbirler ve uygulamalar, 

Sürdürülebilir avcılık nedir? Yaban hayatının korunmasındaki rolü nedir?, Avlakların ne olduğu, 

ne için kurulduğu, Planlı ve kotalı avcılık, Merkez Av Komisyonu’nun yapısı, nasıl çalıştığı, 

hangi kararları aldığı, Bazı av hayvanı türlerinin üretimi ve doğaya salınması çalışmaları, 

Maliye Bölümü için: 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Bütçe 

Kanunu, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe), Maliye 

Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

konularından soru sorulacaktır. 

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Sözlü Sınav, 7 Eylül 2015 tarihinde saat 10:00’da Alparslan Türkeş Cad. NO: 71 Beştepe-

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. 

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır 

bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. 

6 - DEĞERLENDİRİLME: 

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından 

oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi 

sıralamasına göre yapılır.  

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI: 

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 

ve Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet 

Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı 

tebligat yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 6661/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bozok Üniversitesi Yazokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– 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. 


