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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT VE 

İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/1995 tarihli ve 22204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen

Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde
yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-
öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

yeterlik ve benzeri tarihleri belirten düzenlemeyi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde tanımlanan ve enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim
programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalındaki kadrolu öğretim üyeleri ve lisans-
üstü düzeyde ders veren veya tez çalışması yöneten öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

g) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,
ğ) Enstitü (FBE): Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim ya-

pan Fen Bilimleri Enstitüsünü,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve

Enstitüde öğretim programları faaliyetinde bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardım-

cıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,
k) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulu-

sal kredi sistemi ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredi-
lendirilmesini,

l) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan lisans ya

da yüksek lisans mezunu olanları,
n) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

ö) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez

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

s) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-
guage sınavını,

ş) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-
kezini,

t) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
u) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
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ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan pazar ve resmî tatil günleri ile yarıyıl
sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her aka-
demik yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim süresini,

v) Yaz dönemi: Üniversitede güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan
eğitim öğretim sürecini,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
aa) YTB: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir, dok-
tora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Yüksek lisans programı, en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört
yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Yüksek lisans prog-
ramı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı
genel olarak ikinci öğretimde açılır. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, ana-
bilim dalının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli
ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine Ens-
titü Yönetim Kurulunca verilir. Tezli yüksek lisans programından tezsize geçmek için ek kre-
dilerin tamamlanması, tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil ko-
şulunun yerine getirilmesi gerekir. Her iki halde de öğrenciye geçiş yaptığı programların iş-
lemlerini tamamlaması ve öngörülen diğer koşulları yerine getirmesi için azami süreyi aşma-
mak üzere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu programların birinden diğerine geçebilmek için, ana-
bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konula-
bilir. Geçiş için başvuruların dördüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılır.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK tarafından onaylanan anabilim dallarında lisansüstü

programlar yürütür. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ile bir ana-
bilim dalında o anabilim dalından değişik bir ad taşıyan program açılabilir.

(2) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere, bir
fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası bir anabilim dalı
kurulabilir. Bu anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, Enstitü Müdürü
tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve bu
programlarda yapılacak değerlendirme, verilecek diplomalar, müfredat programı ve uygula-
masında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlanacak
biçimde lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır.

(5) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer
yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar yürütmeye
Rektörlük onayı ile karar verebilir.
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(6) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak, staj ve yaz kurslarıyla da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İkinci öğretimde, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.
İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Tezler, Türkçe yazılır. Ancak, ilgili

anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bir tezin Türkçe dı-
şında başka dillerde yazılmasına karar verilebilir. İlgili anabilim dalı kurulu ve Enstitü Kuru-
lunun önerisi ve YÖK onayı ile başka dillerde lisansüstü programlar açılabilir.

Anabilim dalı
MADDE 7 – (1) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri,

programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler,
bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim dalları akademik kurullarının
teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı

akademik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere
Senatoya sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları, bu
programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sı-
nav tarihleri ile diğer koşullar Senato kararına göre Rektörlükçe ilan edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları,

anabilim dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri aynı yöntemle açılır. Öğrenciler,
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanları atandığı tarihten itibaren bu dersleri almak
zorundadırlar. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tara-
fından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora
derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli gö-
rüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapı-
labilir.

Danışmanlar
MADDE 10 – (1) Danışman; Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışmaları dö-

nemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleridir.
Danışmanlar; o anabilim dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da
sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim dallarında ya da diğer yük-
seköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri arasından önerilir. Görevlendirme, anabilim
dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez da-
nışmanı o anabilim dalındaki doktora mezunu öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez ça-
lışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitede veya başka bir yükseköğ-
retim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Yurt içi ve
yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından ata-
nan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.
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(2) Danışmanların görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.
(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından

yürütülür ve tezli yüksek lisans ve doktora programları öğrencileri için en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar tez danışmanı önerilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 11 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne baş-

vurarak girmek istedikleri programı belirtir ve başvuruda ALES sonuç belgesini, yabancı dil
belgesini ve Enstitüce istenen diğer belgeleri teslim ederler. Yüksek lisans programlarına baş-
vuran adaylar dilekçelerine lisans, doktora programlarına başvuranlar ise yüksek lisans ve eş-
değer lisans diploması ile diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yüksek lisans
not çizelgelerinde programın tezli ve tezsiz olduğu belirtilir. Yabancı ülkelerden alınmış olan
diplomalar için YÖK’ten denklik belgesi alınır. Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıran-
lardan ayrıca dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine
dair kompozisyon gibi açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların yüksek lisans progra-
mına başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve
ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde
gelen veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan
burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değer-
lendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı ola-
rak yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının
görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Baş-
vurusu alınan yabancı uyruklu adaylardan yeterli düzeyde Türkçe bildiğine dair TÖMER dip-
loması veya Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlarla, Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yük-
seköğretim kurumundan mezun olanlar doğrudan lisansüstü eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin
yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, yüksek lisans öğrenimlerine takip
eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl
süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan
da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu fıkrada belirtilen adaylardan 44 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağlayanlar yabancı dil sınavından
muaf tutulurlar. Ayrıca, yabancı uyruklu adayların, ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulunca belirlenen koşullara göre açılacak bilim sınavına girmeleri gerekir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır:

a) Yüksek lisansa, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ana-
bilim dalı kurulu kararı ile belirlenir ancak, Senato belirlenen programlar dışında da öğrenci
kabulüne karar verebilir.

b) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve
Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

c) Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan alması gerekir. Ulus-
lararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)
bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan
adaylardan, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek dokto-
raya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.
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ç) Adayların YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan 100 tam puan üzerinden
en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100
tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, mezun
olana kadar bu şartı sağlamak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil
sınavı zorunlu değildir ancak, tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim
dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

d) Enstitü tarafından sınavı yapılamayan diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim
Kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılabilir.

Doktora programlarına başvuru
MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuru için;
a) Adayların, ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca

onaylanan bir bilim dalında lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalamasının dört tam not üzerinden en

az üç olması,
c) Doktora programına başvuracak olan adayların YDS’den veya denkliği YÖK tara-

fından kabul edilen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları,
ç) Doktora programlarına yapılacak başvurularda adayların ALES sınavından en az 60,

lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puana sahip olmaları,
gerekir.
(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programına

başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci
öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen
veya YÖK kararlarıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan burs
almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlen-
dirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu uluslararası ikili anlaşmalara dayalı olarak
doktora öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü,
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu
alınan yabancı uyruklu adaylardan Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması veya Türkçe ye-
terlilik belgesi bulunanlarla Türkiye’de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan
yüksek lisans derecesiyle mezun olanlar doğrudan doktora eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin
yeterli olduğunu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, doktora öğrenimlerine takip eden
yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre
tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan da
başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu fıkrada belirtilen adaylardan 44 üncü
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağlayanlar yabancı dil sınavından
muaf tutulurlar. Ayrıca, yabancı uyruklu adayların, ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulunca belirlenen koşullara göre açılacak bilim sınavına girmeleri gerekir.

(3) Enstitüce açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler, son
başvuru tarihi ve diğer hususlar her eğitim-öğretim dönemi başında Rektörlük tarafından du-
yurulur.

(4) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri; ilgili üniversite veya ileri
teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve
YÖK kararı ile Üniversitece belirlenen koşullara göre lisansüstü öğrenim yapmak üzere Üni-
versitede görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Adayların mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır.

Mülakat jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onay-
lanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı
lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu değerlendirilir. Mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak
gerekir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakattan
tam not üzerinden alınan notun %25’i dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 puan alanlar arasında en yüksek puandan başlayarak
kontenjan kadar sıralama yapılır.

(3) Mülakatta yüksek lisans öğrencisinin neden yüksek lisans yapmak istediğini ve te-
mel mesleki yeterliğini belirlemek için sözlü veya yazılı değerlendirme yapılır.

(4) Doktora programlarında mülakat değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %60
alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir.
Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat
sınavının %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans me-
zuniyet puanının %25’i dikkate alınır. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi
tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği hâlinde adayların
mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(5) Anabilim dallarında yüksek lisans, doktora programları için belirlenen kontenjan-
ların en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirle-
nebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde ka-
yıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel
başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvur-

dukları yüksek lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanlarda almış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına 11 inci ve 12 nci maddelere göre öğrenci kabul edilir.
(3) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında hangi dersleri alacağı, anabilim dalı aka-

demik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı akademik kurulunun önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı
programa ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez.
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Enstitüye kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların

listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıt-
larını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu
adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
kabul edilebilir.

(2) Kesin kayıtlarda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Türk uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra

doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin
aslı ya da bunların Enstitüce onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora program-
larına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Enstitüce onaylı sureti;
Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora
programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının ve yetki belgesinin aslı ya da bunların
Enstitüce onaylı suretleri,

2) ALES veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3) Yabancı dil veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,
5) T.C. Kimlik numarası beyanı,
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
7) Bir kurum adına burslu okuyacak adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya Enstitüce onaylı sureti,
8) İki adet renkli vesikalık fotoğraf,
9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücre-

tinin ödendiğini gösteren dekont.
b) Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de yapmış olanlardan, (a) bendinin (1)

numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların
noterden onaylı tercümesi ve YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı su-
reti,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin aslı veya Enstitüce onaylı su-
reti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe biliyorsa, bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti,
7) Dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya Enstitüce onaylı

sureti,
9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücre-

tinin ödendiğini gösteren dekont.
(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların, Enstitü ta-

rafından duyurulan tarihlerde bu maddede belirtilen ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri
teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.
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Yatay geçişler
MADDE 16 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler,
Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir.
Başvuruların kabul edilebilmesi için, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak
Senatoca belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca ka-
rara bağlanır.

(2) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, ders alma aşamasında olan
öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Tez aşamasında yatay geçiş için başvuracak
adaylar, mezuniyet için gerekli kredi toplamının en az yarısını Enstitüden almak ve yeniden
tez önerisi vermek suretiyle yatay geçiş yapabilirler.

Özel öğrenci
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören

ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak
isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen
derslere devam edebilir. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Bu öğ-
renciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin
bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrencilerin altı yarıyılı geçirmemek kaydıyla, asıl öğrenci olmaları durumun-

da; özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile
ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçirmemek
koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin; güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme
işlemlerini yerine getirmeleri, varsa katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri, Enstitü
Yönetim Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanları ile birlikte belirle-
yecekleri dersleri Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğren-
ciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programları kapsamında alınan dersler ve diğer
yükseköğrenim kurumlarından alınan derslerin kredileri transfer edilebilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci kaydını bizzat
kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen
süre içinde yaptıramayan öğrenci ders alma-bırakma günlerinde derslere kayıt yaptırabilir.
Derslere kayıt yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrenciler, tez aşamasında ise, danışman/TİK tarafından o yarıyıl değerlendirme
dışı bırakılarak başarısız sayılır. Bu nedenlerle geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında
dikkate alınır.
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Ders alma ve bırakma
MADDE 19 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alan öğrenciler, akademik

takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uygun görüşünü de alarak, o
yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da program-
larına aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

Kredi transferi
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil

Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
almış olduğu lisansüstü dersler; danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim
programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; eğitim programında
eş değer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, eş değer olan veya
yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte
öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu prog-
ram için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin

%70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl
sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FF2 notu verilerek devamsızlıktan başarısız sayılır.

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavıdır. Bu sınavlara

ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
b) Bir dersin genel sınavı, tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına ala-

rak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına
girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye FF1 notu verilir.

c) Mazeret sınavı ara ve dönem sonu sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dönem
sonu sınav haklarını dönem sonu sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret
sınavı tarihi anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlen-
dirmelerin ve dönem sonu sınavların ders başarı notuna etkisi ders bilgi paketlerinde belirtilir.

(2) Lisansüstü derslerin dönem sonu başarı notu, sınavı yapan öğretim üyesi veya üye-
leri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonunda öğrencinin başarılı sa-
yılması için başarı notu, yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 70, doktora öğren-
cileri için ise en az 75 puan olması gerekir.

(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı da açılır. Bütünleme sınavında da başarısız
olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak
koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları ders-
leri tekrarlayabilir.
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(4) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için öğretim eleman-
ları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanının karşılığı harf notları ve katsa-
yıları verilir:

a) Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3,0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2,0
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1,0
50-59 FD 0,5
49 ve altı FF 0
b) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-

tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF2 notu verilir. FF2 notu, not
ortalaması hesabında FF notu olarak işlem görür.

c) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile sür-
düremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme TİK
raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Ayrıca,
uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

ç) FF2, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not bel-
gelerinde bu harf notları, sırası ile NA (not applicable), S (satisfactory) olarak yazılır.

d) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not or-
talamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin li-
sansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen en az ders
yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem
not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not
belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75’in üstünde olan
öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkan-
lığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata
görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

Akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa yazılmasından itibaren
alıp başarılı olduğu derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına
bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrencinin aldığı BŞ ve BŞZ notları akademik ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.

İlişik kesme
MADDE 26 – (1) Üniversiteden çıkarma cezası almış olan ve kendi yazılı isteğiyle

kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,

belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere
erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
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(2) Bir bilim alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci; ders, seminer ve uygulama
çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS, toplam 120
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri
ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersleri 6 AKTS olup, başarılı ve ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, zorunlu ders yüklerini tamamladığı ve seminerini başa-
rıyla sunduğu yarıyıldan sonraki yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Ayrıca dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki
ders seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulunca disiplinler arası nitelikte
zorunlu veya seçmeli dersler açılmasına karar verebilir.

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

(7) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezi önerisi ve danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin önceki bilimsel çalış-
maları, çalışmak istediği alan ve danışman tercihi de dikkate alınarak anabilim dalı kurulunun
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanı öğrencinin çalışacağı tez
konusuna göre dersler aldırır. Tez konusu ve başlığı, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir.
Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim dalı aka-
demik kurulunda değerlendirildikten sonra anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Bu
öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması
istenen zorunlu değişiklikler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

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

(3) Danışman, atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için
tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi adlı bir ders
açabilir. Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ya da bu programa devam ederken lisansüstü
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derslere de kayıt yaptıran her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de kendi yük-
seköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması halinde, varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunul-
mak üzere ciltlenmemiş basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak Ens-
titüye teslim edilir. Tez, anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az on beş gün önce
jüri üyelerine ulaştırılır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen so-

ru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yo-
rumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı soru hakkı olmaksızın
dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az bir hafta önceden anabilim dalı başkanlı-
ğınca ilan edilir. Sınav; en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(2) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz. İlan edilen
günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve on beş
gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde 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 dü-
zeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin ta-
lepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam et-
mek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü de-
vam eder.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder.
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ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır. Tezsiz
yüksek lisans programı genel olarak ikinci öğretimde yürütülür.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans
programları da bu program kapsamında yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde ya da uzaktan eğitim şek-
linde de yürütülebilir. Bu program, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları Ens-
titü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da ba-
şarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi der-
sine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim da-
lının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) İlgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek
lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Süre ve danışman atanması
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(3) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğ-
rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) 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
derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci
için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üye-
sini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı
anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye alanında gerekli bilgi biriki-

mini kazandırmak için imkân sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları
geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite

içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde yürütülebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Doktora programı; en az yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve
tez savunma sınavından oluşur.

(4) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam
yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam
en az 240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için on dört dersten az olmamak ko-
şuluyla en az 300 AKTS değerindeki ders ve uygulamalar ile tezden oluşur.

(5) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(6) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile
Enstitü Kurulu disiplinler arası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar
verebilir. Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma
yapılabilir.

Süre ve danışman atanması
MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on dört
yarıyıldır.

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

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

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

(5) İlgili anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyet-
lerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini dikkate alarak, tez danışmanını Enstitüye
önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en
geç ikinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atamasında, bir danışmana
düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
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kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve

doktora tezi ile ilgili konularda bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız
bir araştırmayı yaratabilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılır ve öğrencinin
kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını
amaçlar. Doktora yeterlik sınavları Haziran-Temmuz ve Ocak-Şubat aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil yeterlik koşulunu yerine
getiren öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır. Sınavın tarih
ve saati anabilim dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorun-
dadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim dalı
başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan, beş kişilik yeterlik sınav
jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Jüri biri tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere beş asil ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim
üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu
karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili tutanakla bir-
likte Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az yedi dersini ba-
şarı ile tamamlamış, 60 kredi almış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yüksek lisans
programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Tez
MADDE 37 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-
tora tezini TİK gözetiminde hazırlar.

(2) Tez çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını
sağlayacak düzenlemeler Enstitüce yapılır ve tez süreci ile ilgili şikâyetler ve sorunlar Enstitü
Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 26 Ocak 2017 – Sayı : 29960



Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde,

ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca ata-
nan TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim
dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası
nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir.
İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversi-
teden atanan danışman komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlardaki ya da tezini yurt dı-
şında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden
atanan ikinci danışmanı, TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından
önce anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden
anabilim dalı başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna
ekler.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun
gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik
yapılabilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir ra-
poru sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce danışmanına verir, bu öneri da-
nışman tarafından komite üyelerine dağıtılır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sı-
nav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder. Ka-
rarlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü
içinde ilgili tutanakla birlikte Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen öğrenci altı ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise bir yıl içinde
tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edildikten sonra TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-
sında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş
gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında
sözlü olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde
yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız
olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü
içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
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Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Doktora tezi savunma sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi
ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, öğrencinin tez izleme komitesinde bulu-
nan üç öğretim üyesinden ve en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden
olmak üzere beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sınav yeri ve tarihi danışman tara-
fından jüri üyeleriyle belirlenir.

(3) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunul-
mak üzere dokuz kopyası spiral ciltli ve basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası
CD olarak Enstitüye teslim edilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 41 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde

düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(2) Jüri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve
sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve
yeri ile tarihi en az on beş gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav; en az 60,
en çok 120 dakika sürelidir.

(3) Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir. Enstitü
Müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.

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

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel ra-
porları ve jüri kararı en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca Enstitü
Müdürlüğüne bildirilir.

(6) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim
dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
genellikle ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Muafiyetler, Mezuniyet ve Diploma

Kayıt dondurma ve mazeretler
MADDE 42 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan

öğrenciler, ilgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurduk-
ları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını dondurabilir. Kayıt dondurma bir
yarıyıldan az, dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma
işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam ede-
mez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma
süresi kadar uzatılır.

(2) Öğrencinin kaydı dondurulduktan sonra, kayıt dondurulmasına ilişkin nedenler or-
tadan kalkmışsa ve öğrenci devam koşulunu sağlayabiliyorsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
kaydı açılabilir.

(3) Öğrencinin mazeretleri şunlardır:
a) Sağlık kuruluşlarından almış olduğu raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili ma-

zereti olmak.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

tabii afet nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmış olmak.
c) Ekonomik nedenler ile öğrenime devam edemeyeceğini beyan etmek.
ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya
ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali olmak.

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.
e) Tutuklanmak.
f) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haller.
İzinler
MADDE 43 – (1) Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar elde eden öğ-
renciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı başkanlığı ve danışmanın
önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu süre bir yıl
daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini
takip eden yarıyıldan itibaren başlar.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler.

(4) İzinli olarak geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Muafiyetler
MADDE 44 – (1) Muafiyetlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) GRE sınavının sözel ve sayısal bölümlerinden toplam puanı en az 950, analytical

writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavında en az
550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların
ALES karşılığı Enstitünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

b) Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dilden/dillerden
aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar:

1) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir
kurumda yapmış bulunanlar.
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2) Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan
bir kurumda yapmış olan veya son iki yıl içinde Rektörlükçe yapılan Türkçe dil sınavını ba-
şarmış olan yabancı uyruklular.

c) YDS veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alın-
mış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca
lisansüstü yabancı dil sınavına eş değer sayılabilir. Ayrıca, anabilim dallarının özelliklerine
göre adayların yabancı dil sınavından muaf tutulma koşulları, Enstitü Yönetim Kurulunca be-
lirlenir ve ilan edilir.

ç) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyen adayların ilgili belgelerin fotokopisini
aday kaydı sırasında vermeleri gerekir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 45 – (1) Bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir

öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Yüksek lisans veya doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile Enstitü tarafından istenen diğer

belgelerinin,
c) YÖK tarafından istenen belgelerin,
Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü

Yönetim Kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğren-
cinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans, doktora öğ-
rencilerine diplomaları verilir. Bu süre içerisinde tezini teslim edemeyen lisansüstü öğrencilere
en fazla bir ay daha ek süre tanınabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(5) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu
enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(6) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, doktora öğ-
rencilerine doktora diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 4/1/2014 tarihli ve 28872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı

Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 10297 GAZ TÜPLERİ – TÜP VANALARI – ÖZELLİKLER VE TİP

DENEYLERİ (ISO 10297:2014) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2016/20)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) standardının uy-

gulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazları taşıyan;
a) Yeniden doldurulabilir taşınabilir gaz tüplerine bağlanması amaçlanan tüp vanaların,
b) Tüp demetleri için ana vanaların (küresel vanalar hariç),
c) Basınç regülatörü ile bütünleşik tüp vanaları veya ana vanaların (VIPR),
tasarımını, tip deneylerini ve işaretleme kurallarını kapsar.
ç) Not 1 – Anlam belirsizliği riskinin olmadığı durumlarda, tüp vanaları, ana vanalar

ve VIPR terimleri bu standard içerisinde “vanalar” müşterek terimi ile belirtilmiştir.
(2) Bu standard, kapatma amaçlı bir vananın işlevini ihtiva eder.
(3) Bu standard aşağıdakilere uygulanmaz:
a) Kriyojenik donanım, seyyar yangın söndürücüler ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

vanaları.
b) Hızlı boşaltma vanaları (örneğin yangın söndürme, patlamaya karşı koruma ve kur-

tarma uygulamaları için), geri dönüşsüz vanalar veya küresel vanalar.
c) Not 2 – Kriyojenik tanklara ait vanaların kuralları ISO 21011’de ve bölgesel bir dü-

zeyde örneğin EN 1626’da belirtilmiştir. LPG vanaları için kurallar, ISO 14245 veya ISO
15995’te belirtilmiştir. Hızlı boşaltma vanaları için kurallar, örneğin ISO 17871’de belirtilmiştir.
Bölgesel bir düzeyde seyyar yangın söndürücülere ait vanaların kuralları, örneğin EN 3 stan-
dard serilerinde belirtilmiştir. Geri dönüşsüz ve küresel vanaların kuralları, uluslararası/bölgesel
standardlarda belirtilmiş olabilir.

ç) Not 3 – Bu standardın kapsadığı vanaların imalat deneyleri ve muayeneleri için ku-
rallar, ISO 14246’da verilmiştir.

d) Not 4 – VIPR için ilave kurallar, sanayi uygulamaları için ISO 22435’te ve tıp uy-
gulamaları için ISO 10524-3’te belirtilmiştir. Geri dönüşsüz işlevli veya işlevsiz artık basınç
vanaları için ilave kurallar ISO 15996’da belirtilmiştir. Basınç tahliye tertibatları için ilave ku-
rallar, uluslararası/bölgesel mevzuatta/standardlarda belirtilmiş olabilir.

e) Not 5 – Bölgesel bir düzeyde solunum ile ilgili cihazlara ait vanalar için ilave belirli
kurallar, örneğin EN 144 standard serisinde belirtilmiştir. Sabit yangınla mücadele sistemlerine
ait hızlı boşaltma vanaları için ilave özel kurallar ISO 16003’te ve bölgesel bir düzeyde örneğin
EN 12094-4’te belirtilmiştir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 10297  “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip

Deneyleri” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 30/10/2014 tarihli toplan-
tısında kabul edilerek revizyonu hazırlanan TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) “Gaz Tüpleri –
Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zo-
runlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 10297  (Ekim 2014)  standardı kapsamına giren ürünleri

üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özel-

likler ve Tip Deneyleri” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede
yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 10297 (Ekim
2014) “Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri” standardı ile ilgili Tebliğ ta-
rafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS EN ISO 10297 (Ekim 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından

veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşıla-
bilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN ISO 10297
standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 3807 GAZ TÜPLERİ – ASETİLEN TÜPLERİ – TEMEL GEREKLER VE
TİP DENEYİ (ISO 3807:2013) STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2017/1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardının uy-

gulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, anma su hacmi en fazla 150 litre olan ergiyebilir tapalı

veya ergiyebilir tapasız asetilen gazı tüplerinin temel ve tip deneyleri için kurallar ile gözenekli
malzeme içeren asetilen gazı tüpü imalatı için imalat/parti deney işlemlerine ilişkin kuralları
kapsar. Tüp gövdesinin tasarımına ilişkin ayrıntılar bu standardın kapsamında olmayıp, bu hu-
suslar ISO 9809-1, ISO 9809-3, ISO 4706 ve ISO 7866 gibi standardlarda yer almaktadır.

(2) Not – 150 litre sınırlaması Birleşmiş Milletler Model Yönetmeliklerinde yer alan
tüp tanımından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, uygulamada asetilen tüpleri genellikle
150 litreden daha düşük su hacmine sahiptir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
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ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS EN 1800 “Taşınabilir Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Ge-

rekler, Tarifler ve Tip Deneyleri” standard tebliği iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun
13/2/2014 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar ve-
rilen TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) “Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip
Deneyi” standardı, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konul-
muştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardı kapsamına giren ürünleri

üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel

Gerekler ve Tip Deneyi standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede
yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN ISO 3807 (Şubat
2014) Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip Deneyi standardı ile ilgili Tebliğ
tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS EN ISO 3807 (Şubat 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından

veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşıla-
bilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN 1800 stan-
dardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7207 Karar Tarihi: 19/01/2017

Kurul Başkanlığının 18.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 18.01.2017
tarih ve 20008792-101.01.05[85]-E.1268 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bank
of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. Grubu bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşlara,
Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik do-
kümantasyon hazırlama, teminat kontrolü, izleme, nakde çevirme ve raporlanması ile kredi
operasyonel işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine 

karar verilmiştir. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/437 

Karar No : 2016/453 

Mahkememizin 30.07.2015 tarih, 2015/437 Esas ve 2016/453 Karar sayılı kararı ile sanık 

Lawan Majeed Aziz Al-Jaf hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 5237 

sayılı Yasanın 102/1-2 ve CMK.nun 231 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına dair verilen karar,  

Majit ve Begard oğlu, 1994 Duala Irak doğumlu, SANIK LAWAN MAJEED AZĠZ AL-

JAF'a Türkiye'de adresi bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tebligat imkanı 

bulunamamıĢtır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait Gazete’nin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 11399 

—— • —— 
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/24 

Karar No : 2016/388 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak 

Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 20/09/2016 tarihli ilamı ile 142/1.b.1, 116/4 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI NEDENĠYLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (CMK 

231/8) cezası ile cezalandırılan Ulziibaatar ve Munkhtuya kızı, 1980 doğumlu, Mah./köy 

nüfusuna kayıtlı LKHAMSUREN ULZĠĠBAATAR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 11400 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/19 

Karar No : 2016/509 

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

TCK.nun 86/2, 86/3-e, 52/2,4. Maddeleri ile 3,600 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına 

karar verilmekle, 

Akın ve Yonca oğlu 23/06/1984 KAĞITHANE Dğ.lu ÇAĞLAR ALAKUġ tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 11401 
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İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/1227 Es. 2015/1073 K. 

Karar Tarihi : 25.12.2015 

Suç : Firar 

Uygulanan K.Md. : As.C.K. nun 66/1-a Maddesi, 5237 Sayılı TCK.'nun 62/1'inci, 5271 

sayılı C.M.K.'nun 231/5,7,8,10. 11. maddeleri. 

Sanık Kimliği : Gökan SAĞLAM; ġakir ve Ġsmete Oğ. 28.04.1991 D.lu, ĠSTANBUL/ 

Güngören Haznedar Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 20630209406) 

Karar : 10 Ay Hapis (5 Yıl süre ile Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına) 

  11397 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BĠNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

SIRA NO MALZEME/HĠZMETĠN CĠNSĠ MĠKTARI 

1 Binek Araç 10 Adet 
 
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 

Binek Araç idari Ģartname ve belirlenen Teknik Özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġdari ġartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00- TL karĢılığında Göç ve 

Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç Kızılay Hareketi ĠĢbirlikleri Programı Sistemler 

Yönetimi Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir. 

4 - Firmalar tekliflerini en geç 20 ġubat 2017 saat: 12.00’a kadar Ataç 1 Sokak No: 32 

YeniĢehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Merkez Evrak Servisine vermiĢ / göndermiĢ 

olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 21 ġubat 2017 günü saat 14.00’da Türk Kızılayı Caddesi No: 6 

Etimesgut/ANKARA‖ Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç-Kızılay Hareketi 

ĠĢbirlikleri Programı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 667/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız muhtelif kısımlarında bulunan buharlaĢtırıcılara ve borulu tip ısıtıcılara ait 

boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi iĢi hizmet alımı 

ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde 

ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/21775 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası: : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız muhtelif kısımlarında bulunan 

buharlaĢtırıcılara ve borulu tip ısıtıcılara ait 

boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su 

jeti makinesi ile temizlenmesi iĢi 

b) Yapılacağı yer : Turhal ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢ yeri teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 

50 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer: : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI 

b) Tarihi ve saati : 07/02/2017 - 14:00 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 522/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi 

tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı 

Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda 

verilmiĢtir 
 

ĠLĠ ĠLÇESĠ 

MAHALLESĠ 

VE MEVKĠĠ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 

Ġzmir Torbalı Ayrancılar L18C.01A. -2A 285 2 3.160,00 m² 
 

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda E=1.00 HMax = Serbest (KDKÇA) 

2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale, 

07/02/2017 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı 

Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen 

huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 

tekliflerini 07/02/2017 Salı günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları, 

Torbalı Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak 

Ģartnameyi alabilirler. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT: 

Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 3.793.990,80 TL’dır. (KDV kanununun 

17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 

113.820,00 (yüz on üç bin sekiz yüz yirmi TL)’dır. 

Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 

zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin %6’sıdır. 

6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun 

olarak hazırlanarak 07/02/2017 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüne teslim edilecektir. 

- Gerçek KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı, 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 

- Tüzel KiĢiler; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2017 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

c) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli 

vekaletname örneğinin aslı. 

- Ortak GiriĢim; 

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 

b) 2017 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı, 

c) 2017 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı, 

d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Ġlan olunur. 599/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 

34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL 

AĢağıda adı, tahmini keĢif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taĢınmazlar 

2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satıĢa çıkarılmıĢtır. Artırma 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu 

taĢınmazlara ait artırma dosyası ve Ģartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhaleler 

BaĢmühendisliğinde görülebilir. 

Bu taĢınmazlara, teklif vermek isteyenlerin TaĢınmazlar BaĢmühendisliğinden; taĢınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, ―Alıcı taĢınmaz malı mevcut 

durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, iĢgal, hasar, hisse, alan (m²) 

imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum Ģerhler v.b. durumlarını) görmüĢ, beğenmiĢ ve kabul etmiĢ 

sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 

bulunmayacaktır.‖ 

TaĢınmaz malın satıĢ ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden 

alınacaktır. 

 

ĠĢin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Ġhale Gün ve Saati 

Mülkiyeti idaremize ait 

Sakarya Ġli, Erenler Ġlçesi, 

Erenler Mahallesi sınırları 

içerisinde bulunan 430,00 m² 

yüzölçümlü 13296 sayılı 

parsel  taĢınmazın satıĢı 

409.079,50 TRY 40.907,95 TRY 

13.02.2017 

Pazartesi 

Saat: 14:00 

Mülkiyeti idaremize ait 

Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, 

Mahmudiye Köyü sınırları 

içerisinde bulunan 7840 m² 

yüzölçümlü 144 parsel 

taĢınmazın satıĢı 

784.000,00 TRY 78.400,00 TRY  

13.02.2017 

Pazartesi 

Saat: 15:00 

Mülkiyeti idaremize ait 

Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, 

Mahmudiye Köyü sınırları 

içerisinde bulunan 168 

parselin içerisindeki hissemiz 

135/144 oranına denk gelen 

4031,25 m² alanlı taĢınmazın 

satıĢı 

403.125,00 TRY 40.312,50 TRY 

13.02.2017 

Pazartesi 

Saat: 16:00 
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1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerin, teklif 

verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere; 

a) Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 

b) Gerçek kiĢiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), 

c) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Tüzel kiĢiler için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 

gazetesi, 

e) Tüzel kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun Ģekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 

Ģartları taĢıması gerekir.) 

h) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile Ģartnameye uygun 

ortak giriĢim beyannamesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir.) 

j) Yer görme belgesi (idare ve iĢtirak eden tarafından imzalı) 

2 - Ġhaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait 

olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL adresine Ġhale 

Komisyon BaĢkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir 

nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 - SatıĢ bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 

resim, harç ile ulaĢım giderleri alıcıya aittir. 

4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Ġlan olunur. 648/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koĢulları yerine getirmiĢ 

olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak 

öğretim elemanı alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracakların; TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterlerini sağlaması, anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopilerini, özgeçmiĢlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans 

verebilecekleri üç kiĢinin isimleri ve iletiĢim bilgilerini, adayın eğitim felsefesini ve akademik 

ajandasını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiĢ olan derslerin 

değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep 

edilmektedir. 

BaĢvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED Üniversitesi 

(TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, 

baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 

http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü Akademik Unvan Adet Özel KoĢullar 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı Bölümü 

Profesör, Doçent 

ya da  

Yrd. Doçent 

3 

- Adayların Endüstri Ürünleri 

Tasarımı alanında doktora 

derecesine sahip olmaları ve aynı 

alanda yayın yapmıĢ olmaları, 

- Üniversitemizde eğitim dili 

Ġngilizce olduğundan, adayların 

eğitim ve araĢtırma yapabilecek ve 

yaptırabilecek düzeyde Ġngilizce 

bilmeleri ve bunu belgelemeleri, 

- Endüstri Ürünleri Tasarımı 

alanında ders vermiĢ ve araĢtırma 

yapmıĢ olmaları gerekmektedir.  

 702/1-1 

—— • —— 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara GiriĢi Kentsel DönüĢüm Projesi Kanunu 

kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. 

Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 

12.01.2017 tarih ve 48/277 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 26.01.2017 tarihinde mesai 

baĢlangıcında ilanına çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 
 

NO Bina Sahibi Bina Adresi 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 
Malik tespiti 

yapılamadı 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Doğu 

Mahallesi 204/1 Sokak No:7 
12.01.2017   48/277 

 687/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 19.01.2017 Karar No: 6976 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ : Ankara 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Ankara 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.07.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : Batman 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Merkez, BeĢiri 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 2.123 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/TPO/K/M46-a2-1 

ĠġLETME SAHASININ KOORDĠNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 37º58’25’’00’’’ 41º15’00’’00’’’ 

b 37º56’30’’00’’’ 41º15’00’’00’’’ 

c 37º56’30’’00’’’ 41º10’55’’00’’’ 

d 37º58’25’’00’’’ 41º10’55’’00’’’ 

 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiĢ bulunan saha için petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından 

uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 

açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

30.12.2016 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 07.07.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ―Ruhsatın veriliĢinden itibaren 1 yıl içinde üretime 

baĢlanması, Ģartın yerine getirilmeyerek sahadan üretim yapılamaması durumunda ise iĢletme 

ruhsatının sona erdirilmesi‖ Ģartıyla ARĠ/TPO/K/M46-a2-1 pafta numaralı petrol iĢletme 

ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumunun ortaya çıkarılarak üretilmesine olanak sağlamak 

amacıyla 5 yıl süre ile verilmesine, 

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak 

üretim geliĢtirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; 

Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan 

kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na 

bir adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 692/1-1 
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

DUYURU 

Genel Müdürlüğümüzce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BaĢbakanlık Spor Dairesi 

Müdürlüğü Piyangolar Birimine gönderilen 29 Ocak 2017 çekiliĢine ait 1600 adet tam, 5.500 adet 

yarım, 35.000 adet çeyrek Milli Piyango biletleri, posta sevkiyatı sırasında kaybolmuĢtur. 

Söz konusu biletler, ―Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü Bilet SatıĢ ve Ġkramiye 

Yönetmeliği‖nin Sevk Halinde Kaybolan Biletler baĢlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersizdir. 

Ġkramiye çıkması halinde, ikramiyelerin ödenmeyeceği duyurulur. 
 

KAYBOLAN BĠLETLERĠN 

KUPÜRÜ ĠKRAMĠYE NUMARASI SERĠ/KONTROL NUMARASI ADEDĠ 

T 012701 - 012800 P03 020281 - P03 020380 100 

T 013201 - 013400 P03 020781 - P03 020980 200 

T 123601 - 123700 P03 041181 - P03 041280 100 

T 124001 - 124200 P03 041581 - P03 041780 200 

T 235801 - 236000 P03 053381 - P03 053580 200 

T 366601 - 366800 P03 074181 - P03 074380 200 

T 477401 - 477600 P03 084981 - P03 085180 200 

T 508201 - 508400 P03 095781 - P03 095980 200 

T 692001 - 692200 P03 109581 - P03 109780 200 

Z 062201 - 063000 K03 230839 - K03 231638 800 

Z 103201 - 104000 K03 241839 - K03 242638 800 

Z 224001 - 224800 K03 262639 - K03 263438 800 

Z 385001 - 385600 K03 283639 - K03 284238 600 

Z 385801 - 386000 K03 284439 - K03 284638 200 

Z 416001 - 416400 K03 294639 - K03 295038 400 

Z 416601 - 417000 K03 295239 - K03 295638 400 

Z 577001 - 577200 K03 315639 - K03 315838 200 

Z 577401 - 578000 K03 316039 - K03 316638 600 

Z 648301 - 649000 K03 326939 - K03 327638 700 

G 005001 - 010000 N03 347736 - N03 352735 5.000 

G 170001 - 175000 N03 452736 - N03 457735 5.000 

G 245001 - 250000 N03 507736 - N03 512735 5.000 

G 320001 - 325000 N03 572736 - N03 577735 5.000 

G 455001 - 460000 N03 667736 - N03 672735 5.000 

G 590001 - 595000 N03 752736 - N03 757735 5.000 

G 635001 - 640000 N03 797736 - N03 802735 5.000 

                                                                                                                TOPLAM: 42.100 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/410532 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Fatih 

Adresi 

Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı/Beyazıt 

Tel-Faks 212 440 00 30-212 440 00 32 

Posta Kodu  E-Mail maliisler@istanbul.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Aselgrup Elektronik Ġç ve DıĢ 

Ticaret Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Yıldız Posta Cad. Ayyıldız Pasajı 

C blok No: 28/4 Gayrettepe/Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
0860458596  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ġstanbul 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No 703703  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 37.02/2 A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 22/12/2016 - 200 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22/12/2016 - 3975 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 

yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan 

TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 

üzerine Kastamonu Ġli, Ağlı Ġlçe Merkezi sınırları içerisinde bulunan tescilli Ağlı Kalesinin sit  

sınırlarının koordinatlandırılmasına iliĢkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 21.12.2016 gün ve 6351 sayılı rapor okundu, 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu Ġli, Ağlı Ġlçe Merkezi sınırları içerisinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 04.12.1995 gün ve 4363 sayılı karar ile 1. derece arkeolojik sit olarak tescilli 

Ağlı Kalesinin 1. Derece arkeolojik sit sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte 

gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna,  

Bu alanda Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.14/280 A.E.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 12/01/2017 - 202 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12/01/2017 - 3999 ANKARA 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Kırıklı Mahellesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz Boru 

Hattı projesinin 1149 km sinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2016 gün ve 

3936 sayılı kararı ile tescil edilen alanın Karagedik Mahallesi sınırları içerisinde kaldığına iliĢkin 

Ankara Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 03.01.2016 gün ve E.16270 sayılı yazısı okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Kırıklı Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz Boru 

Hattı projesinin 1149 km sinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen ve III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen alanın GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik Mahallesi 

sınırları içerisinde kaldığı anlaĢıldığından Kurulumuzun 15.12.2016 gün ve 3936 sayılı kararında 

geçen mahalle adının ―Karagedik‖ olarak aĢağıda gösterildiği Ģekilde düzeltilmesine, 

Ankara Ġli, GölbaĢı Ġlçesi, Karagedik Mahallesi sınırları içerisinde TANAP Doğalgaz 

Boru Hattı projesinin 1149 km sinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca 

tespit edilen arkeolojik alanın ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları gösterildiği Ģekilde III. 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, TANAP Doğalgaz Boru Hattı güzergahının arkeolojik sit 

alanın dıĢından geçeçek Ģekilde yeniden belirlendiğinin anlaĢıldığına, 

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve 

kullanma koĢullarının GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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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

YÖNETMELİKLER
— Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– TS EN ISO 10297 Gaz Tüpleri – Tüp Vanaları – Özellikler ve Tip Deneyleri

(ISO 10297:2014) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2016/20)
–– TS EN ISO 3807 Gaz Tüpleri – Asetilen Tüpleri – Temel Gerekler ve Tip

Deneyi (ISO 3807:2013) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG – MS – 2017/1)

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun19/01/2017 Tarihli ve 7207

Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 47 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 25/01/2017 Tarihli ve 50 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve 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.


