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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ GEÇİCİ DANIŞMA KURULUNUN 

TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hiz-

metlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik

Yardım Projesi (Stakeholders Analysis and Consultation in Transport Sector for People with

Reduced Mobility) kapsamında,  Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun

oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma

usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,



b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Başkan: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Kurul Başkanına, Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yar-

dımcı olmakla görevli ve yetkili, Kurul Başkanının yokluğunda, Başkanın görev ve yetkilerini

üstlenen Kurul üyesini,

d) Büro personeli: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun görev,

yetki ve sorumlulukları kapsamındaki yazışma, arşivleme, benzeri iş ve işlemleriyle görevli

yetkili personeli,

e) Grup başkanı: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kuruluna atanan uz-

manlar arasından her bir ulaşım moduna, kent içi ulaşımına ve haberleşmeye ilişkin çalışma

ve projelerin koordinasyon görev ve yetkileri ile donatılan uzmanı,

f) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri

Geçici Danışma Kurulunu,

g) Kurul üyesi: Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulu üyesini,

ğ) Rapor: Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ve bunlara yönelik haberleşme

hizmetleri konusunda araştırma, inceleme ve projelendirme sonrasında düzenlenen raporu,

h) Uzman: Kurulda engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ve bunlara yönelik

haberleşme hizmetlerine yönelik araştırma ve inceleme yapmak amacıyla görevlendirilen uz-

manı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer

alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurulun teşkili

MADDE 4 – (1) Kurul; görev süresi bir yılı aşmamak üzere Bakanlık, ilgili kurum ve

kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların

katılımıyla oluşur.

(2) En az beş, en fazla yedi kişiden oluşan kurulun görev süresi, ihtiyaç halinde Bakan

tarafından en fazla bir yıl ve bir kez uzatılabilir.

Kurul üyeleri ve uzmanların görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Kurul üyelerinin görev süresi kurulun süresi ile sınırlıdır. Ancak, ge-

rekli görülmesi halinde kurul üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kurul üyeleri, Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, engellileri ve hareket kısıtlılığı olan

kişilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ulaşım aracı üreten şirketlerin üyesi

bulunduğu sendika veya dernekler, engelsiz ulaştırma ve iletişim hizmetleri alanında ihtisas

yapan akademisyenler ile bu konuda en az 10 yıl fiilen çalışmış olan kişiler arasından görev-

lendirilir.
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(3) Kurul üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve

(8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

(4) Kurul çalışmalarına yardımcı olmak üzere karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu

ve kent içi ile haberleşme alanında en az 10 yıl çalışmış yeterli sayıda uzman, mühendis ve

diğer ihtiyaç duyulan meslek gruplarından uzmanlar görevlendirilebilir.

(5) Kurulun her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı personelin görevlendirilmesi

Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, il-

gili ve ilişkili kuruluşlarından geçici görevlendirme yoluyla yapılır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan çalışmaları ve projeleri araştırmak, in-

celemek ve yürütmek için Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde bir personel havuzu oluş-

turulabilir.

(7) Kurul görev ve yetkilerinin öncelikle beşinci fıkrada belirtildiği şekilde Kurul hiz-

metlerinde görevlendirilen personel marifetiyle kullanılması esastır.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve bunlara yönelik haber-

leşme hizmetleri konusunda grup başkanı koordinasyonunda araştırma, inceleme ve projelen-

dirme çalışmaları yürütmek ve kanun ve/veya ikincil düzenlemelerde değişiklik gerektiren hu-

susları tespit etmek ve düzenlenen raporları Kurul gündeminde değerlendirmek, raporlarda yer

alan hususları karara bağlamak ve gerektiğinde bu araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaş-

tırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak

ve Bakana sunmak,

b) Bir ulaştırma türünde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların yaşamakta ol-

duğu sorunları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayacak şe-

kilde teklif hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Rapor muhteviyatının tamamen veya kısmen yayımlanmasına karar vermek,

ç) Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışması yapılan konulara ilişkin raporları

gerektiğinde taraflara ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek,

d) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin yıllık istatistik  çalışmalarının

yapılmasını sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak,

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanlığı için ulaştırma veya engellilere ve hareket kısıtlılığı

alanlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında en az Genel Müdür düzeyinde gö-

rev almış olanlar veya en az on iki yıl hizmeti bulunanlar arasından Bakan Oluruyla görevlen-

dirme yapılabilir. Kurul Başkanı, görev süresince, Kurulun aynı zamanda daimi üyesidir.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurula başkanlık etmek,
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b) 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek,

ç) Gerektiğinde Kurul üyelerini toplantıya çağırmak,

d) Kurul faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek,

e) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında karşılaştıkları sorunların

çözümüne ilişkin çalışmalarda görev alacak araştırma, inceleme ve projelendirme çalışma grup-

larının oluşturulması için görevlendirme yapmak,

f) Çalışma gruplarında görevli personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini yap-

mak,

g) Görevli personelin yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duyulan hususlarda eğitilme-

lerini sağlamak,

ğ) Gerekli hallerde yerinde incelemelerde bulunmak,

h) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin mevzuata uyum sağlamak için

bakanlık birimleriyle toplantılar yapmak veya inceleme yapılmasını istemek,

ı) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşmede

yaşanan sorunlara ilişkin tespit edilen eksikliklerin giderilmesini ve yanlışlıkların düzeltilmesini

sağlamak,

i) Kurul tarafından karara bağlanan raporları ilgili birimlere göndermek,

j) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu Bakana sunmak,

k) Kurul üyeleri ve uzmanların yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini

imzalamak,

l) Kurul çalışanlarının izinlerini vermek,

m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Başkan Yardımcısının görevlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kurul Başkanının önerisi ve Bakan Oluru ile Kurul üyelerinden biri

Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilir.

Başkan Yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Başkan Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurul toplantılarına ilişkin gündemi hazırlamak.

b) Grup Başkanları tarafından hazırlanan raporları inceleyerek onaya sunmak.

c) Raporlarda mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık, Kurulun belirlenmiş ve yerleşik

görüşlerine aykırı yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden de-

ğerlendirilmek üzere grup başkanına sunmak.

ç) Faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

d) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Grup başkanı

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile grup başkanı görevlen-

dirilebilir.

(2) Grup başkanının, kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl görev yapmış olması

esastır.
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Grup başkanının görevleri

MADDE 12 – (1) Grup başkanının görevleri şunlardır:

a) Taraf olunan uluslararası sözleşme ile anlaşmalar, üyelik müzakereleri yürütülen

uluslararası veya bölgesel kuruluş mevzuatının ve diğer yabancı mevzuatın Kurul hizmetlerinde

görevlendirilen uzmanlar tarafından takip edilmesini sağlamak ve söz konusu bilgileri Kurul

Başkanına sunmak.

b) Uygulama birliğinin sağlanması için periyodik toplantılar yaparak farklı ulaştırma

türlerine ve haberleşme hizmetlerine ilişkin alanlarda Kurul personelinin gelişmeleri daha ya-

kından takip etmelerini sağlamak.

c) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik ulaşımda ve haberleşme alan-

larında yabancı ülke birimleriyle temas kurarak uzmanlar arası bilgi paylaşımı, toplantı, semi-

ner, çalıştay ve benzeri eğitim faaliyetlerinin yapılması ve söz konusu faaliyetler hakkında Ku-

rul Başkanına görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik istatistiklerin tutulmasını

koordine etmek.

d) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini koordine etmek.

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yürütmek.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görev ve yetkileri

şunlardır:

a) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik araştırma, inceleme ve pro-

jelendirme ve gerekli durumlarda ihale çalışmalarına başlamak ve çalışma sonuçlarını makul

süre dâhilinde rapor halinde Kurul Başkanına sunmak.

b) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik çalışmaları olan üniversite-

lerin ve öğretim üyelerinin belirlenen hususlarda bilgilerine başvurmak.

c)  Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine

erişimine yönelik yapılan çalışmalar hakkında görsel ve basılı materyaller oluşturmak ve bun-

ları grup başkanına sunmak.

ç) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine

erişimine yönelik broşür, bilgilendirme filmi ve benzeri materyallerin hazırlanmasını sağla-

mak.

d) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine

erişimine yönelik illerde yolcu tespit çalışmalarını yapmak, uygun bulunan projeler için fizi-

bilite çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

e) Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve

araştırmalar yapmak.

f) İlgili konularda hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına

katılmak.

g) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik istatistik çalışmalarını tutmak

ve Bakanlığın ilgili birimi ile yürütmek.

ğ) Kurul Başkanınca verilen benzeri görevleri yapmak.
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(2) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel görev ve yetkilerini yerine getirirken

Kurul Başkanına karşı sorumludur.

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin yapamayacakları işler

MADDE 14 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel;

a) Engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine

erişimine yönelik doğrudan ilgisi olmayan herhangi bir talimat veremezler,

b) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

c) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygu-

sunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Büro personelinin görev ve yetkileri

MADDE 15 – (1) Büro, Kurul Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden

oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:

a) Kurulun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.

b) Araştırma ve inceleme konularında, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personele

verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

c) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek

ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken işler hakkında Kurul Başkanına bilgi

vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

ç) Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine

erişimine yönelik konulara ilişkin istatistiki verileri Kurul tarafından önerilen birimlere iletmek.

d) Kurulun taşınır eşyaları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

e) Kurul Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak,

defter, rapor ve benzeri belgeleri, Kurul Başkanının izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye

gösteremezler ve veremezler.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 16 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Kurul Başkanınca Kurulda görevlen-

dirilen personel tarafından yerine getirilir.

(2) Kurul sekretaryası aşağıdaki hizmetleri yerine getirir:

a) Kurulun görev ve yetki alanı dahilinde mal ve hizmet satın almak veya kiralamak.

b) Kurul çalışanlarının ve görevlilerinin yolluk ve diğer mali hakları ile ilgili işlemleri

yürütmek.

c) Kurul Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun çalışma esasları

MADDE 17 – (1) Kurul, görevlerini Bakan adına yapar.

(2) Kurul, kararlarında bağımsızdır.

(3) Kurula, Bakan dışında hiçbir merciden emir ve talimat verilemez.
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Kurul toplantıları

MADDE 18 – (1) Kurul, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.

(2) Kurul Başkanının asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en

az üçünün yazılı teklifi üzerine ve tüm Kurul üyelerine asgari beş gün önceden yapılacak yazılı

çağrı üzerine, Kurul her zaman olağanüstü toplantısını gerçekleştirebilir. Çağrıların elektronik

posta yoluyla yapılması esastır.

(3) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye tam sayısının salt

çoğunluğu ile karar alır. Kurulda çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Karşı oy kullanılması

halinde karşı oy yazısının tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Kurul Baş-

kanının oyu, karar çoğunluğunu sağlar.

Çalışma merkezi

MADDE 19 – (1) Kurulun çalışma merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Ankara dışında da kurul toplantıları düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Uzmanların Çalışma Usul ve Esasları

Kurul hizmetlerinde görevlendirme

MADDE 20 – (1) Araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmalarının niteliğine göre

bir işte komisyon başkanının teklifi ve Bakan onayı ile birden çok personel, öğretim üyesi ve

sivil toplum kuruluşu temsilcisi görevlendirilebilir.

(2) Temsilcinin görevlendirilmesi halinde bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmaları,

grup başkanı olarak tayin edilen Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzman düzenler, çalış-

maların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 21 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel, başladıkları iş ve iş-

lemleri zamanında tamamlamakla yükümlüdürler. Bir işin geri bırakılma zorunluluğu doğarsa

veya iş ve işlemlerin sonuçlandırılması başka yerlerde araştırma ve inceleme yapılmasını ge-

rektirirse,  Kurul Başkanından alınacak talimata göre hareket edilir.

Yazışma ve haberleşme

MADDE 22 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel, görevleriyle ilgili ko-

nularda resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerle olan yazışmalarını Kurul Başkanı

aracılığıyla yaparlar. Yazışmalarda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine atıf yapılması zorun-

ludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Hizmetlerinde Görevlendirilen Personele Yardım Yükümlülüğü

Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personele yardım

MADDE 23 – (1) Kurulun görev alanı ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile

gerçek ve tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görevlerine ilişkin her

türlü talebi geciktirmeden yerine getirir ve sorularını en kısa sürede cevaplar.
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(2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve

tüzel kişiler, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personelin görevlerini gereği gibi yürütebil-

melerini teminen, kendilerine görevleri süresince uygun bir yer sağlar ve diğer önlemleri

alırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Raporlar ve Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

Raporlar

MADDE 24 – (1) Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel çalışmalarının netice-

lerini, işin özelliğine uygun rapor halinde Kurul Başkanına sunmakla yükümlüdürler.

(2) Raporlarda yer alan hususlarda Kurul hizmetlerinde görevlendirilen personel ara-

sında görüş ayrılığına düşülmesi halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imza-

landıktan sonra rapora ekli olarak Kurul Başkanına sunulur.

Raporların konusu

MADDE 25 – (1) Raporlar, engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların ulaşım ve

haberleşme hizmetlerine erişimine yönelik konularına ilişkin tespit edilen hususları ve bunlara

yönelik çözüm önerilerini ve yasal düzenleme eksikliklerine yönelik tanzim olunur.

Raporların denetimi

MADDE 26 – (1) 24 üncü maddeye göre hazırlanan raporlar gerektiğinde yerinde in-

celenerek değerlendirilir.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 27 – (1) Kurul, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini

yapar ve engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara yönelik  ulaştırma altyapıları ile taşı-

macılık ve haberleşme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan hu-

susları karara bağlar.

(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması, ilave incelenmesi gereken hususların

bulunmasına karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı Kurul hizmetlerinde gö-

revlendirilen uzmanlar, öğretim üyeleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılma-

sına karar verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurulun bütçesi ve harcamaları

MADDE 28 – (1) Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Ko-

nusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi (Stake-

holders Analysis and Consultation in Transport Sector for People with Reduced Mobility) kap-

samında yapılacak alımların bu proje bütçesinden karşılanması esastır.

(2) Kurul tarafından yapılacak diğer harcamalar bu amaçla Bakanlık Döner Sermaye

İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
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Yolluk ve diğer haklar

MADDE 29 – (1) Kurulun, Bakanlık ve Bakanlık kuruluşları dışındaki kamu personeli

olan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçe-

vesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %25’i, diğer

üyelerine ise %50’si tutarında ödeme yapılır. Bu ödemeler Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi

bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(2) Bir Kurul üyesinin birden fazla sürekli veya geçici Kurulda üyeliğinin bulunması

halinde, bu üyeye sadece bir Kurul üyeliği için bu ödeme yapılır. Üyenin birden fazla yerde

üyeliğinin bulunup bulunmadığının tespitinde üyenin beyanı esas alınır.

(3) Kurul üyelerine ödeme yapılabilmesi için, üyenin ödeme dönemi olan bir aylık süre

zarfında en az bir olağan ya da olağanüstü Kurul toplantısına katılması zorunludur.

(4) Kurul üyelerine, görevlerinin karşılığında her ayın sonunda ödeme yapılır. İlgili

ayda yapılan olağan ya da olağanüstü toplantılara katılmayan üyelere yapılacak ödeme, yapılan

toplantı sayısıyla orantılı olarak katılmadıkları toplantı sayısı kadar eksik ödenir.

(5) Kurulda görev yapan üyelerin, Kurul hizmetlerinde görevlendirilenlerin harcırahları

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Bakanlık Döner Sermaye

İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Kimlik belgesi

MADDE 30 – (1) Bakanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne

istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Kurul hizmetlerinde geçici görevlen-

dirilen personele Kurul Başkanı imzalı kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Taşınır eşyalara ilişkin harcamalar

MADDE 31 – (1) Proje kapsamında edinilen taşınırların kayıt altına alınması, verilmesi,

muhafazası ve izlenmesi hususunda 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu

kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kurul üyeliğinin son bulması

MADDE 32 – (1) Kurul üyesi olarak görevlendirilenlerin, 5 inci maddenin üçüncü fık-

rasında belirtilen Kurul üyeliğine görevlendirme şartlarını kaybetmeleri halinde; Kurul Baş-

kanının teklifi ve Bakan Oluru ile üyeliği sonlandırılır.

(2) Kabul edilebilir mazereti olmaksızın bir yılda üst üste üç olağan veya olağanüstü

Kurul toplantısı ile bir yılda farklı zamanlarda toplam beş Kurul toplantısına katılmayan üyenin

Kurul üyeliğine, Kurul Başkanının teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.

(3) Kurul üyesi olarak görevlendirilen sürenin dolması halinde üyelik kendiliğinden

sona erer.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE
ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıt Ücreti
ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu de-
receye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde
onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz. Üyenin bir sonraki yıl için derecesi aşağıda be-
lirtilen esaslara göre yeniden belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
—— • ——

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim –öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Bir anabilim/anasanat dalında lisansüstü

düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten, Üniversi-
tedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisans Üstü Eğitim–Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

ç) Anabilim/anasanat dalı kurulu: EABD/EASD başkanı başkanlığında, akademik kurul
üyesi olma koşuluyla varsa yardımcıları ve EABD/EASD’yi oluşturan bilim veya sanat dalları
başkanlarından oluşan kurulu,

d) Asenkron: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğ-
retim faaliyetlerini,
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e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersten başarılı olunabilmesi için öğ-
rencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından ata-
nan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Ensti-

tülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve ens-
titüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğrenci
temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabileceği
kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) GMAT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası

düzeyde kabul gören Graduate Management Admission Testini,
k) GRE: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası

düzeyde kabul gören Graduate Record Examination Sınavını,
l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
m) Kredi: Enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla başka bir şekilde belirlenmediği

takdirde, bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini (bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saati ile uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması
saatinin yarısının toplanması sonucu bulunan değer),

n) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
o) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Sanatta yeterlik eseri: Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez yerine hazırlayabilecekleri

sanatsal çalışmayı,
r) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,
s) Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,
ş) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
t) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini değer-

lendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez da-
nışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kuru-
lunca atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

u) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ü) Uzaktan öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda oldu-

ğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim
biçimini,
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v) Uzaktan öğretim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kul-
lanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

y) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,
z) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

aa) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Giriş Sınavları, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD

kurulu tarafından belirlenerek enstitüye önerilir. Bu kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek
Senatoya sunulur ve karara bağlanır, ayrıca Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların
adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen belgeler ve varsa diğer açık-
layıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler
enstitü tarafından yürütülür.

Lisansüstü programlara başvuru esasları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvurular EABD/EASD kurulunun önerisi

üzerine EYK’nin belirlediği niteliklere göre yapılır. Başvurular sırasında uyulacak esaslar şun-
lardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Lisans diplomasına sahip olmaları,
2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az

55 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir.
3) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlarca yürütülen lisansüstü programlara

öğrenci kabulünde ALES’e katılmış olma koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir tezli yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli

tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca dü-
zenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

2) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az
55 puan almış veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer
bir puan almış olmaları,

gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
2) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde başvuranların, ALES’in

sözel kısmından en az 55 puan almaları ve bunun yanı sıra portfolyo sunmaları,
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3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer
bir puan almış olmaları,

gerekir.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’un temel tıp

bilimleri birinci bölümünden elde edilen puanın 0,70, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen
puanın 0,30 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen temel tıp puanından en az 70 veya
ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sı-
navından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

2) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’in sayısal kıs-
mından en az 55 puan almaları, ayrıca anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55
puan veya bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları,

gerekir.
e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvurabilmek için adayların;
1) ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az

80 puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,
2) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya buna eşdeğer

bir puana sahip olmaları,
3) Anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer

bir puan almış olmaları,
gerekir.
Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran

adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar
şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin tezsiz yüksek lisans programlarına

başvurularda; varsa ALES puanının (veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer
bir puanın) %20’si, lisans not ortalamasının %80’i alınarak elde edilen toplam puanlara göre
sıralama yapılır.

2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda; varsa
ALES puanının %20’si, lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat puanının %20’si alınarak
elde edilen toplam puanlara göre sıralama yapılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların;
1) EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan

jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata ka-
tılmış olmaları,

2) Başarı değerlendirmesinde; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalama-
sının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonu-
cunun %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 60 puan olması,

3) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında başarı değerlendirmesinde; lisans me-
zuniyet not ortalamasının %40’ı ve mülakat/yetenek sınavlarının %60’ı toplamının, 100 üze-
rinden en az 60 puan olması,

gerekir.
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c) Doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı
dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak
bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden
en az 70 puan olması,

gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların;
1) EASD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yapılacak mülakat/yetenek sınavına katılmış olmaları,
2) Güzel sanatlar ve konservatuvar mezunu olan adayların başarı değerlendirilmesinde

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği
kabul edilen sınav puanının %20’si, mülakat ve yetenek sınavlarının %50’si toplamının, 100
üzerinden en az 70 puan olması,

3) Güzel sanatlar ile konservatuvar mezunu olmayan adayların başarı değerlendirilme-
sinde ALES puanının %50’si, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav
puanının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ve mülakat veya yetenek
sınavı ya da portfolyo sonuçlarının %30’u toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

gerekir.
d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı
dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden
en az 70 puan olması,

3) Tıp fakültesi mezunları için ALES puanının %50’si veya temel tıp puanının %50’si,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği
kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değer-
lendirme sınavı sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması,

gerekir.
e) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına başvuran adayların;
1) EABD kurulunun önerisi üzerine EYK’nin belirlediği en az üç kişiden oluşan jüri

tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata katılmış
olmaları,

2) ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav
puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70
puan olması,

gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda başarı sıralaması kontenjan sayısı kadar ve en yüksek

puandan en düşük puana doğru yapılır. Kontenjan dâhilinde başarılı olan asıl adaylar ile başarılı
olan yedek adaylar listesi enstitü tarafından ilan edilir.
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(3) Tezli yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları için yazılı olarak yapı-
lacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuru yapan öğrenci adaylarının, lisans/yüksek lisans dip-
loma not ortalamaları değerlendirmeye alınırken, öncelikle Senato tarafından kabul edilen
100’lük not çevirim tabloları kullanılır. Aksi halde YÖK Başkanlığının 100’lük not sistemine
karşılığı kabul edilen not çevirim tabloları kullanılır.

(5) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavlarına ilişkin esas-

lar şunlardır:
a) Sınavlar, EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından belirlenen en az

üç kişiden oluşan sınav jürileri tarafından yapılır. Giriş sınav sonuçları ve belgeleri, sınav gü-
nünü izleyen günün sonuna kadar jüri başkanlığınca bir yazı ile birlikte enstitüye teslim edilir.
Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK
tarafından diploma denkliği onaylanmış olanlar lisansüstü eğitime başvurabilirler.

c) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya onaylı sureti kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim lisans öğrencileri veya mezunları, belirli bir konuda

bilgilerini artırmak için EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğ-
rencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.
EABD/EASD’ler için özel öğrenci kontenjanları, enstitünün öğrenci alımları için en son ilana
çıkılan kontenjan sayısının %20’sini geçemez. Öğrenci veya mezuniyet belgesine sahip olma-
ları ve öğrenci katkı payını her yarıyılın kayıt yenileme döneminde ödemeleri koşuluyla, baş-
vuru sahipleri özel öğrenciliğe kabul edilir. Lisans programının son sınıfında bulunan öğren-
cilerin özel öğrenci olarak kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en
az 3,00 olması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, kabul edildiği programlardaki derslerin toplam sayısının en çok
%50’sini alabilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir
eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar ve kendilerine öğrenci kimliği ve öğrenci belgesi verilmez, askerlik tehir işlemleri ya-
pılmaz. Söz konusu öğrencilere; derslere devam koşulları, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı ve
diğer konular hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen hü-
kümler uygulanır.

(3) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenci için, yazılı başvurusu halinde aldığı ders-
leri veya başarı durumunu gösterir bir belge düzenlenir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika
verilmez.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenci kabulü,

kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile gerçekleşir. Öğrenci, Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yüküm-
lüdür. Ancak Türkiye Cumhuriyetinden veya kendi devletinden burslu olduğunu belgeleyen
öğrenciler öğrenci katkı payını ödemekle yükümlü değildir.
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(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav ya-
pılmaksızın, EABD/EASD kurulunun görüşü, EYK kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak
kabul edilirler.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adayları için ALES puanı koşulu aranmaz. Lisans diplo-
masıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,00, yüksek lisans
diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,50 olması ge-
rekir.

(4) Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içinde, diğer öğ-
renci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya
onaylı sureti verilmesi gerekli belgeler şunlardır:

a) YÖK tarafından denkliği onaylanmış diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı ter-
cümesi,

b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi,
ç) Senato tarafından belirlenen öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka dekontu,
d) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru yapacak adayların anadili dışındaki

bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu gösteren belge.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda, li-

sansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe bilgisine sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. Yetersiz olmaları durumunda Türkçe hazırlık sınıfına alınırlar. Bu programda geçirilen
süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı süresine
dâhil edilmez.

(6) Kayıtları alınan adayların, ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü doğrultusunda, li-
sansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık
programı uygulamalarında, 13 üncü madde hükümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
Yatay geçiş ve programlar arası geçiş
MADDE 11 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan tezli yüksek

lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı
ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak; öğrenim süresi, alacağı zorunlu
dersler ve muafiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara
bağlanır. Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başlangıcından iki ay öncesinden EABD/EASD
kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Öğrenci başvuruları her yarıyıl için akademik
takvimde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda olmak koşulu ile diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü
programda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına
başlamamış olması,

c) Yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına
başlamamış olması,

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965



ç) Doktora/sanatta yeterlik programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci
yarıyılına başlamamış olması,

d) Herhangi bir başarısız dersinin bulunmaması,
e) Yüksek lisans programı için öngörülen ALES puanına sahip olması,
f) Doktora/sanatta yeterlik programı için öngörülen ALES puanı koşulunu ve yabancı

dil sınavından en az 55 puan alma koşulunu taşıması,
g) Disiplin cezası almamış olması,
gerekir.
(2) Yatay geçişe/programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı, ders içerikleri aynı olan lisansüstü programlara EABD/EASD kurulu-
nun önerisi ve EYK kararı gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili enstitünün tezli lisansüstü
programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari koşulları (bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat dâhil olmak
üzere) yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçişe ilişkin
kontenjan sayıları ve diğer asgari koşullar EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı
ile belirlenir.

c) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir. Ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.

ç) Tezli lisansüstü programlardan, öğrencinin (enstitünün öğrenci alımları takvimi için-
de olmak kaydıyla) talebi ve ilgili programın tezsiz yüksek lisans programı bulunması halinde,
tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını
yerine getirmek kaydıyla tezsiz lisansüstü programlara geçiş yapılabilir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre
Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda
lisansüstü eğitim gören öğrenciler, EYK kararı ile başka herhangi bir koşul aranmaksızın yatay
geçiş hakkı kazanırlar.

e) Kadrosunun bulunduğu bölümle ilgili lisansüstü program bulunmadığı için bir başka
yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka lisansüstü programında öğrenim gören
Üniversitenin araştırma görevlileri, görev yaptıkları bölümde bir lisansüstü program açılması
durumunda, yatay geçiş koşulları aranmaksızın, ilgili EABD/EASD kurulunun uygun görüşü
ve EYK kararı ile söz konusu programa yatay geçiş yapabilir.

f) Araştırma görevlisi kadrosunda olanlar hariç, yatay geçişi kabul edilen öğrenci, öğ-
renci katkı payını ödemek zorundadır.

g) Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları sırasında yapıla-
bilir.

Yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler
MADDE 12 – (1) Noter veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından onay-

lanmış olmak koşulu ile aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Öğrenci belgesi,
c) Diploma onaylı sureti,
ç) ALES (veya GRE ya da GMAT sınavı) sonuç belgesi,
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d) Doktora ve sanatta yeterlik için yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olduğunu
gösteren belge,

e) Biyometrik fotoğraf,
f) Not döküm belgesinin (transkript) aslı ya da sureti,
g) Not döküm belgesinde yer alan derslerin onaylı ders içerikleri,
ğ) Disiplin cezası almadığına dair belge,
h) Yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuru olması halinde denklik

belgesi.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen adayların bilimsel eksiklik-

lerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı açı-
labilir. Bilimsel hazırlık programının uygulama esasları, 5 inci madde gereğince Rektörlük ta-
rafından ilan edilen kontenjanların diğer açıklayıcı bilgiler kısmında belirtilir. Hangi adaylara
bilimsel hazırlık programı uygulanacağı ve alınacak olan dersler ile toplam AKTS kredi miktarı,
EADB/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, lisans programlarından
alınır. Bu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçmez ve lisansüstü programdaki ağırlıklı not ortalamasına etki etmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili enstitü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü programa yö-
nelik dersler de alabilir. Bu durumda alınan dersler sorumlu olduğu derslerin yerine sayılmaz
ve transkriptine işlenmez.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam durumu, dersler ve sınavlar, ders notları,
derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri konularda bu Yönet-
meliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Öğrenci bilimsel hazırlık süresi içinde Üniversite bünyesinde açılmayan lisans ders-
lerini EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından
alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve programda geçirilen
süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik, temel tıp bilimleri ve birleş-

tirilmiş yüksek lisans-doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, akademik
takvimde belirtilen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zo-
rundadır. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler
ve herhangi bir hak iddia edemezler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylar-
dan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Yerleştirilmeye hak kazanmış adaylar kesin kayıt yaptırabilirler. Belgelerinde
eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin ce-
zası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile tespit edilmesi durumunda kaydı
iptal edilir.
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(4) Kesin kayıt sırasında öğrenci katkı payı veya öğrenim harcı ödemesi gereken
öğrencilerin, bu ödemeleri yapmamaları durumunda kaydı yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri seçerek
ders kaydını yenilemek zorundadır. Uzaktan öğretim öğrencileri kayıt yenileyebilmesi için öğ-
renim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Lisansüstü programların azami süresini dolduran öğ-
rencilerin kayıt yenileme sırasında, öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödememesi duru-
munda kayıtları yenilenmez. Söz konusu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
kayıt yenilemediğinde ilgili kurumlara bildirilir.

(2) Süresi içinde öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödeyen, ancak sorumlu olduğu
ders seçimlerini yapmayan öğrencilere, mazeretleri EYK tarafından uygun görüldüğü takdirde,
derslerin başlama tarihinden itibaren üç hafta içinde açılmış olan derslerden seçme hakkı verilir.
Ancak kayıt yenileme süresi içinde olmak kaydıyla, ilgili dönemin öğrenci katkı payını ve öğ-
renim ücretini ödeyen fakat derse/teze kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrenim süresi devam
eder. Programa kaydını yenileyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Programa
kaydını yenilemeyenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve benzeri nedenlerden kaynaklanan
özel durumlarını özel durumun sona ermesinden itibaren en geç 10 gün içinde belgeleyen öğ-
rencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içinde danışmanının onayı ile ders
ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(5) Öğrenciler, EADB/EASD kurulunun önerisi üzerine ve EYK tarafından uygun gö-
rülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan bu Yönetmelikte belirlenen ders sayısı
sınırlarını aşmamak kaydıyla ders/dersler alabilirler. Söz konusu derslerin değerlendirilmesi
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri
yaptırmakla yükümlüdürler.

(7) Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında öğrenciler ve öğrenci danışmanları
aşağıdaki hususları uygulamakla yükümlüdür:

a) Tezsiz lisansüstü programlara kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci ve ikinci yarıyıl
için ders seçiminde 45 AKTS kredisi almakla yükümlüdür. İkinci yarıyıldan sonra AKTS kre-
disi alma sınırı yoktur.

b) Tezli lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıracak bir öğrenci, birinci yarıyıl için
ders seçiminde 30 AKTS kredisi alır. İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler ders seçiminde en
az 30, en fazla 45 AKTS kredisi alabilir.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik tak-

vimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları
için EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversite kadrosunda bulunan bir
öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD baş-
kanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda,
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci
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tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Danışman değişiklik önerileri için aynı
usul uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, tez çalışmaları, atanan danışman tarafın-
dan yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğ-
rencinin alacağı dersleri belirler. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formları
EABD/EASD kurulunca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içinde
enstitüye bildirilir. Danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına
görevlendirilmesi durumunda EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrenciye
yeni bir danışman atanır. Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uy-
ruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken
ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler
için bu sayı %50 oranında artırılabilir. Hâlihazırda öngörülen üst sınırın üzerinde danışman-
lıkları bulunan öğretim üyeleri, sayılar bu sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz-
lar. Tezsiz yüksek lisans programları danışman sayısı sınırlamasına tabi değildir.

(4) Tez yönetebilmek için öğretim üyelerinin; doktora/sanatta yeterlik programı için en
az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olma-
ları ve en az bir yüksek lisans tezi (ikinci danışman olmamak kaydıyla) yönetmiş olmaları,
yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları
gerekir.

(5) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan tez danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.
Ancak ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin kararı ile danışman değişikliğine gi-
dilebilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 17 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki özel bilgi ve deneyimlerinin
aktarılması, bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendi-
rebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uy-
gulanan teorik, ulusal kredisiz, ancak AKTS kredisi olan bir derstir. Bu ders, öğrenci sayılarına
ve hangi enstitüde olduğuna bakılmaksızın haftada sekiz saattir.

(2) Uzmanlık alan dersi, EYK’nin danışman olarak atadığı tarihten başlayarak danış-
manlık görevi süresince ve güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına
kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz ola-
rak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zo-
rundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan YT (ye-
terli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirir.
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(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından yürütülür. Öğrencinin birinci danışmanının başka bir yükseköğretim
kurumundan olması durumunda söz konusu ders EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK ka-
rarı ile Üniversitedeki tam zamanlı öğretim üyelerinden biri tarafından yürütülür.

(5) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde YÖK kararları uygulanır.
Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, EABD/EASD kurulu her öğrenci

için tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. EABD/EASD kurulunun
önerisi EYK tarafından karara bağlanır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tez öneri formu ile bir-
likte Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulur.

(2) Sonraki dönemlerde yapılan tez konusu önerilerinin, yarıyıl başlangıcından itibaren
üç hafta içinde enstitüye ulaştırılması gerekir. Aksi halde tez çalışması süresine ilgili yarıyıl
dâhil edilmez.

Tez konusu değişikliği
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az

iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu de-
ğişikliği yapılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin

önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.
b) TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği

yapabilir.
Tez başlığı değişikliği
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı

değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldu-
rulmak suretiyle yapılır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programları için tez izleme komitesinin, yüksek lisans prog-
ramları için EABD/EASD kurulunun başvurusu ile yapılan değişiklik önerileri EYK tarafından
karara bağlanır. Tez savunması sonunda jüri üyelerinin ortak imzası ile tez başlığı değişikliği
önerilebilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenciler ilgili EABD/EASD kurulla-

rının kararı ile teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile
devam eder. Öğrencinin devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip
edilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ile Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenlerle bir dersten devam koşulunu yerine getiremeyen öğrenci, o dersin
yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına giremez.

(3) Dersi başarısızlık nedeniyle ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu
sağlamışlarsa, derse devam etme zorunluluğu aranmaz. Ancak devamsızlık nedeniyle başarısız
olan öğrenciler için derslere devam zorunluluğu aranır.

(4) Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenci başarısız kabul edi-
lir ve öğrenciye o dersle ilgili olarak DZ (devamsız) notu verilir.

(5) Uygulaması olan derslerden kalan öğrenci, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş
olsa bile kaldığı dersin uygulamasına devam etmek zorundadır.
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(6) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin

yerine getirilmesi ile devam koşulu sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/il-

gili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(7) Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders

süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, da-

nışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron

veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu veya seçmeli dersleri öncelikle

tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle

açılamaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde

olmak kaydıyla;

a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda

EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile buna eşdeğer bir dersi ya da diğer li-

sansüstü programlardaki eşdeğer bir dersi,

b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda

EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seç-

meli dersi 

alabilir.

Ders saydırma

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin veya başka

bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinmiş öğ-

rencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam sayısının

%50’sini geçmemek koşuluyla başarılı oldukları dersler ile tezsiz yüksek lisans programına

devam edenlerin, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programında

aldıkları dersler, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans prog-

ramındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde dersleri sayılan öğrencilerin notlarıyla birlikte

ders intibakları yapılır.

(2) 11 inci madde gereği EABD/EASD programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin

başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersi/dersleri EABD/EASD kurulunun önerisi ve

EYK kararıyla yatay geçiş yaptığı programındaki dersin/derslerin yerine sayılabilir. Bu şekilde

dersi/dersleri kodları, adları ile birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin

uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır. AKTS kredileri mevcut prog-

ramdaki AKTS kredilerine intibak edilir.

(3) 15 inci maddenin beşinci fıkrası gereği EABD/EASD kurulunun önerisi üzerine

EYK tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan alınan der-

sin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir sayılan dersin/derslerin başarı notları

için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki harf notu uygulanır.

(4) Başarısız olunan dersin/derslerin hiçbir şekilde ders intibakları ve yerine sayma iş-

lemleri yapılmaz.

(5) Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK kararlarıyla belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar ve Sınavlar, Değerlendirme, Notlara İtiraz, Ortalama, 

Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Programlar ve sınavlar
MADDE 24 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri ça-
lışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari
muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından
belirlenir.

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

(4) Sınav türleri, ayrıntısı aşağıda açıklanan ödev, ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu
sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar ders programlarında belirtildiği gibi,
yazılı, sözlü, sözlü ve yazılı ya da uygulamalı olarak yapılır. EABD/EASD başkanlığı yeterlik,
seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavları, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak
yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir
soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde
elektronik ortamda da yapılabilir ve ölçmenin hangi sınav türü ile yapılacağına dersi yürüten
öğretim üyesi karar vererek yarıyıl başında enstitüye bildirir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler, YÖK
tarafından belirlenir.

a) Ara sınav: Bir yarıyılda her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Mazeret sınavı: Sadece ara sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş

haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır.
Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeretlerinin bitim tarihini takip eden üç gün
içinde (dönem sonu sınavları başlamadan önce olması kaydıyla), mazeretlerini gösterir belgenin
ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır.
ç) Bütünleme sınavı: Lisansüstü programlar için her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sına-

vında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
d) Tek ders sınavı: Seminer, uzmanlık alan dersleri, tez hazırlık çalışması ve tez çalış-

ması hariç lisansüstü öğrencilerinin ders aşamasındaki ve programındaki tüm dersleri alan,
derslere devam koşulunu yerine getiren, ders tekrarlarında en az bir yarıyıl devam koşulunu
yerine getiren ve tek dersten başarısız olan öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrenciler ensti-
tüye dilekçe ile müracaat ederler. Durumlarının incelenmesi ve uygun bulunması halinde,
EYK’nin belirlediği tarihlerde sınava girerler. Tek ders sınavlarında ders başarı notu yüksek
lisans programları için 65-CC, doktora/sanatta yeterlik programları için 70-CB’dir. Tek ders
sınavı neticesinde başarısız olan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları not geçersiz sayılır ve trans-
kriptlerine işlenmez. Tek ders sınavlarının not değerlendirmesinde yarıyıl içinde alınan diğer
notlar dikkate alınmaz.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
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bilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin
değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az yedi iş
günü öncesinden duyurulur.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içinde Üniversitenin
not sistemine girerek ilan eder. Sınav tutanağının bir nüshası, sınav belgeleri, ödev dosyaları
ve diğer notlar sınav tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğretim elemanı tarafından
saklanır.

Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl

sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersin
yürütücüsü tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir
ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yön-
temlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Başarı notlarının ifade
ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

(3) Diğer harf notları şunlardır:
a) YT (yeterli): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi, proje,

tez çalışmaları ve benzeri çalışmalarda başarılı olduğunu gösterir.
b) YZ (yetersiz): Not ortalamalarına katılmayan ders, seminer, uzmanlık alan dersi,

proje, tez çalışmaları gibi çalışmalarda başarısız olduğunu gösterir.
c) DZ (devamsız): Kredili derslerde devam koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve

başarı ortalamasına katılır.
Sınavlarda kopya
MADDE 26 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren; ödev,

rapor, bitirme tezi ve benzeri çalışmalarda referans vermeden alıntı yapan öğrenci o dersten
başarısız sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır.

Disiplin
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
tabidirler.

Notlara itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak ensti-
tüye yapılır ve dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir. İtirazlar öğretim üyesinin rapo-
runa istinaden, EABD/EASD kurulunun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

Öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 29 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçesini belirten bir dilekçe
ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile EABD/EASD’ye müracaatı ile gerçekleşir. Düzeltme iş-
lemi EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.
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Not ortalaması
MADDE 30 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu YANO ve GANO

ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisinin
değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa
GANO elde edilir.

(2) Not ortalaması, tamsayıdan sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
Ortalamanın yükseltilmesi
MADDE 31 – (1) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortala-

malarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan
derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sa-

yılmaları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından ka-
bul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler de en fazla
üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondu-
rulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sı-
nava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nin kabul kararı
verdiği yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kap-
sar.

b) Doğal afet, anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri öngörülemeyen du-
rumlarda; öğrencinin mazeretli veya izinli sayılabilmesi için olayın vuku bulduğu tarihten iti-
baren en geç 10 gün içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye baş-
vurması durumunda EYK öğrencinin ne kadar süre ile mazeretli-izinli sayılacağına karar verir.
Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazereti kabul edilenlerin kaydı don-
durulmuş sayılmaz. Öğrencinin mazeretli veya izinli olduğu günler, derslerini yürüten öğretim
elemanlarına enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.

c) Rektörlük onayı ile öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin du-
rumları, EABD/EASD başkanlığınca hazırlanan intibak programı incelenerek EYK tarafından
karara bağlanır. EYK kararı ile öğrenci değişimi programından yararlanan öğrenci, toplam öğ-
renim süresi dâhilinde izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde uzmanlık alan dersinden muaf tu-
tulur.

İlişik kesme/kayıt silme
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt

silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programlarında; en çok üç yarıyıl sonunda başarısız olan veya

programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
b) Tezli yüksek lisans programlarında;
1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer

dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,
2) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya

tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,
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3) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış
tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan,

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde
tezini yeniden savunmayan,

5) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belgeleri
teslim etmeyen,

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
c) Doktora programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan,

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmeyen,

4) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,
5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,
6) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı

olarak üç kez başarısız bulunan,
7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,
8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-

zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,
9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini

yeniden savunmayan,
10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belge-

leri teslim etmeyen,
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ç) Sanatta yeterlik programlarında;
1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve se-
miner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan,

2) Tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını azami sü-
reler içinde tamamlayamayan,

3) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç be-
şinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmeyen,

4) Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan,
5) Tez önerisi tez izleme komitesince iki kez reddedilen,
6) Tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak

üç kez başarısız bulunan,
7) Tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen,
8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış te-

zini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen,
9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini

yeniden savunmayan,
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10) Tez sınavında başarılı olduğu halde azami süre içinde tezini ve gerekli diğer belge-
leri teslim etmeyen,

öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin ens-

titü ile ilişiği kesilir.
(3) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşir. Kaydını

sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitüye başvurur.
(4) Enstitüyle ilişiği kesilen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
(5) Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programı tezsiz ve tezli olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Ayrıca YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğren-
cilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü tezli veya tezsiz lisansüstü uzaktan
öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan
öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınav-
larının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek-
tir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
şekillerinde yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi
dersi kredisiz olup YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili EABD/EASD’ye yazılı rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden
ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç ders alabilir.

(4) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından, danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok üç
ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü programlarda
bu koşul aranmaz.

(5) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla
hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih
eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre hesaplanan
AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti
alınır.
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Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta 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.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT
(yeterli) notu alması gerekir.

(3) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 38 – (1) Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla,

dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını dönem projesini başarıyla
tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye EYK kararıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirinceye kadar öğrencinin mezuniyet işlemlerine başlanmaz. Öğ-
renci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, ilgili enstitünün tezli lisansüstü
programlarının amaç ve içerikleri aynı olmak koşuluyla ve tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı birinci öğretim, ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim şekillerinde yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi ders –21 kredi (uzmanlık

alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, semi-
ner, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden
oluşur. Öğrenci her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci lisans eğitimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden
ya da diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan lisans programlarından danışmanın
önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en çok iki ders alabilir.

(3) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan yüksek lisans prog-
ramlarından danışmanın önerisi, EABD/EASD kurulunun görüşü ve EYK kararı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu zorunluluk aranmaz.

(4) Normal öğretim veya ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim
yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde, dersi uzaktan öğretim yoluyla al-
mayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre
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hesaplanan AKTS kredisi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden öğre-
nim ücreti alınır. Normal öğretim programlarındaki bir dersin ikinci öğretim yoluyla alınması
tercihinde de aynı kural uygulanır.

Tezli yüksek lisans programlarının süresi
MADDE 41 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere, tezli yüksek lisans

programını normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre
altı yarıyıldır. Ancak öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı
olması, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az iki yarıyıl süre kullanması, toplam 120 AKTS’yi
tamamlamış olması ve tezinden bir makalenin hakemli uluslararası ya da ulusal dergilerden
birinde yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez sa-
vunma sınavına girebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm
derslerden YT (yeterli), CC veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve semi-
ner dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen ve-
ya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini enstitünün belir-

lediği yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat
çalışması yapan öğrenci ise sanatsal çalışmasını jüriye sunar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaş-
tırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABD/EASD kurulunun görüşü,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç asıl ve iki yedek öğretim
üyesinden, iki danışmanlı tezlerde ise biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yük-
seköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Öne-
rilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren en erken on gün,
en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlendikten
sonra ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla
sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini,
savunma sınavından önce EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz
bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulun-
mayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve
lisansüstü ders yürütme görevi verilmez.
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(5) Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğ-

renciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi savunma sınavında başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği

kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yapar ve tezini sınav tarihinden en geç yedi gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Danışman,

yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve

dijital kopyasını EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde gerçek

bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönderilir. Öğ-

renci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden sa-

vunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla ka-

bul veya ret kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün

içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ili-

şiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay içinde aynı jüri önünde tezini

yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-

layacağı tutanak EABD/EASD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrasında reddedilen öğrencinin talep etmesi

ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek lisans prog-

ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmek kaydıyla,

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı Ulusal

Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay için-

de enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans dip-

loması verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. EYK başvuru halinde

teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar mezu-

niyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması

halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan

ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD

programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarıyla İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irde-
leyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belir-
leme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik
getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama ni-
teliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla doktora programı yürütülemez.
Doktora programlarında ders yükü
MADDE 45 – (1) Doktora programı en az 10 ders-30 kredi (uzmanlık alan dersi, se-

miner, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık
çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sına-
vından oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşama-
sına geçebilir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan doktora programlarından,
danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile öğrenciler en fazla iki
ders alabilirler. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisans/yük-
sek lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programı ise en az 17 ders-51 kredi (uzmanlık
alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan
dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında
yürütülmekte olan doktora programlarından, danışmanın önerisi, EABD başkanlığının görüşü
ve EYK’nin onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan
öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim
Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Doktora programlarının süresi
MADDE 46 – (1) Doktora programlarını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami ta-
mamlama süresi ise 12 yarıyıldır.

(2) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programlarını tamamlama süresi 10 yarıyıl olup,
azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden
YT (yeterli), CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(5) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulu-
nan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerin gerekli kre-
dili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini
ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili
ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(8) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına bu Yönetmelikte belirlenen şartları
sağlaması kaydıyla ilgili programın tezsiz yüksek lisans programına EABD kurulunun önerisi
ve EYK kararıyla geçiş yapabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve kav-

ramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının öl-
çülmesidir.

(2) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 45 inci ve 46 ncı maddele-
rinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt
yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EABD başkanlığına bildirir.

(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belir-
lenir.

(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun görüşüne istinaden
EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş
kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden
doktora yeterlik sınav jürilerini oluşturur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavının sözlü bölümleri dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavını ayrı ayrı değerlendirir. Yazılı ve sözlü
sınav notlarının en az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alın-
maz. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
karar EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildiri-
lir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
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Doktora tez izleme komitesi 
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun

görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme
komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EABD
dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin birinci fıkrasına uygun
olarak üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken

üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın
uzmanları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti
olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez
önerisi reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlığınca en
geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ayrıca Etik Kurulu Onay Belgesi
tutanağa eklenir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde
salt çoğunlukla verilen karar EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez
konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından hazırlanan tutanak EABD başkanlı-
ğınca üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç
30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite
tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD
başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde mevcut tez

yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Doktora tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danış-
manına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği
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görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu ile birlikte EABD baş-
kanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye ulaştırır. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere EYK’ye gönde-
rilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun başarılı olması
gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve EABD kurulunun görüşü, EABD başkanlığının
önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile
öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi belirlen-
dikten sonra ilgili EABD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları aracılığıyla
sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini
savunma sınavından önce EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerekçesiz bir şe-
kilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan
jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni öğrenci danışmanlığı ve lisans-
üstü dersi yürütme görevi verilmez.

(5) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tezin sunum kısımları dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler,
alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlı-
ğınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi savunma sınavı sonucunda başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yapar. Takip eden süreçler için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Öğrenci
altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Tez sına-
vının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret
kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini
yeniden savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazır-
layacağı tutanak EABD başkanlığınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(9) Birleştirilmiş yüksek lisans-doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili
derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde
başarılı olamayanlara talep etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması
durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşulla-
rını yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Doktora programında bilimsel yayın koşulu
MADDE 51 – (1) Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora

tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası (Fen Bilimleri Ens-
titüsü için uluslararası) indekslerde taranan dergilerde en az bir makale yayınlama veya yayına
kabul edilme şartı aranır.

Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası ile YÖK Başkanlığı
Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından onaylanan öğrenciye doktora diploması
verilir. EYK başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları
yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programıyla İlgili Esaslar

Sanatta yeterlik programı
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programı YÖK’ün belirlediği ilkeler çerçevesinde,

özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-
lama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programlarında ders yükü
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam en az 10 teorik ve uygulama dersi

–30 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uz-
manlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital, konser ve temsil gibi çalış-
malardan oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci sanatta yeterlik aşa-
masına geçebilir.

(2) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürütülmekte olan sanatta yeterlik prog-
ramlarından, danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile en fazla
iki ders alabilir. Kapatılan ya da öğretim elemanı koşulunu sağlayamayan lisansüstü program-
larda bu koşul aranmaz.

(3) Danışmanın önerisi, EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisans/yüksek
lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programı ise en az 17 ders
ve uygulama dersi-51 kredi (uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez
çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, iki adet seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması
olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavı, sergi, tez, proje, resital,
konser ve temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarında yürü-
tülmekte olan sanatta yeterlik programlarından, danışmanın önerisi, EASD başkanlığının gö-
rüşü ve EYK’nin onayı ile en fazla dört ders alabilir. Derslerini ve seminerini başarıyla tamam-
layan öğrenci sanatta yeterlik aşamasına geçebilir.
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(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta yeterlik programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim
kurumlarının önerisi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK
tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarının süresi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dö-
nem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıldır. Azami tamamlama süresi 12
yarıyıldır.

(2) Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden sanatta yeterlik programlarını tamamlama
süresi 10 yarıyıl olup, azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm ders-
lerden YT (yeterli), CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaya-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışma-
larını azami 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerin gerekli kre-
dili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Bu süre
içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerden kredili
derslerini başarıyla bitiren, sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edi-
len, ancak tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını azami 14 yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik sınavı ve tez izleme komitesi (TİK)
MADDE 56 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanat çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçül-
mesidir.

(2) Sanatta yeterlik için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu 54 üncü ve 55 inci mad-
delerde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci,
kayıt yenileme dönemlerinde bu isteğini yazılı olarak ilgili EASD başkanlığına bildirir.

(3) Yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri EYK tarafından belirlenir.
(4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç

beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Yeterlik sınavı, her EASD için EASD kurulu görüşüne istinaden EASD başkanlı-
ğınca önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazır-
lamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir öğrenci için en az ikisi başka bir ku-
rumdan olmak üzere, birinci danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden sanatta yeterlik sınav jü-
rilerini oluşturur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavları dinleyici-
lerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açık olarak yapı-
lır.
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(6) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta ye-
terlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavını ayrı ayrı değerlendirir. Yazılı ve sözlü
sınav notlarının en az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alın-
maz. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu
karar EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildiri-
lir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler alma-
sını isteyebilir. Öğrenci ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EASD kurulunun görüşüne istina-
den, EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluş-
turulur.

(10) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ve en az biri ilgili EASD
dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam üç üye yer alır. Varsa
ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılır, ancak TİK üyesi olamaz.

(11) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde bu maddenin doku-
zuncu fıkrasına uygun olarak üyeliklerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en

geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini TİK önünde dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzman-
ları) katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en geç 15 gün önce komite üyelerine ulaştırır. Geçerli bir mazereti olmak-
sızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tez önerisi
reddedilir. Duruma ilişkin TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlığınca en geç üç
gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) TİK öğrencinin sunduğu tez önerisi ile ilgili kabul, ret veya düzeltme kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez
konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi
bu savunmada da reddedilen öğrenci için TİK tarafından hazırlanan tutanak EASD başkanlı-
ğınca üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç
30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite
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tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla
EABD/EADS başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şar-
tında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

Sanatta yeterlik programının sonuçlanması
MADDE 58 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, kon-

ser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni belirlenen esaslara uygun biçimde
yazmak ve tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezleri savunmaya alınmadan önce öğrenci, tezin istenen
sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönün-
den yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını tez jüri atama formu
ile birlikte EASD başkanlığı aracılığıyla tez savunma tarihinden en geç 30 gün önce enstitüye
ulaştırır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine bildirir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere EYK’ye gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporunun başarılı olması
gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez jürisi, tez danışmanı ve EASD kurulunun görüşü, EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri üçü öğrencinin tez izleme komitesinden ve
en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun ilgili olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, söz konusu tezin üyelere teslim edildiği tarihten itibaren
en erken on gün, en geç 30 gün içinde toplanarak savunma sınavını gerçekleştirir. Sınav tarihi
belirlendikten sonra ilgili EASD başkanlığı tarafından internet sayfaları ya da ilan panoları
aracılığıyla sınav yeri ve tarihi ilan edilir. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler ge-
rekçelerini savunma sınavından önce EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Gerek-
çesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bu-
lunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve li-
sansüstü dersi yürütme görevi verilmez.

(5) Tez savunma sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru
–cevap bölümünden oluşur. Tezin sunum kısmı dinleyicilerin (öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler, alanın uzmanları) katılımına açıktır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen
öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı so-
nucunda başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasına ilişkin
gerekli düzeltmeleri yapar. Takip eden süreçler için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uy-
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gulanır. Öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden
savunur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul veya ret kararı verir. Bu karar EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir. Öğrencinin tezinin reddedilmesi durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay
içinde aynı jüri önünde tezini ve sanatta yeterlik çalışmasını yeniden savunmayan öğrencinin
tezi reddedilmiş sayılır. Jürinin duruma ilişkin olarak hazırlayacağı tutanak EASD başkanlı-
ğınca üç gün içinde enstitüye teslim edilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrencilerden, tez, sergi,
proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talep
etmeleri ve ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı bulunması durumunda, tezsiz yüksek li-
sans programının ders kredi yükü, proje ve benzeri asgari koşullarını yerine getirmiş olmaları
kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik yayın koşulu
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, eği-

tim-öğretim süresince tez/proje, konser/resital ile ilgili en az bir makale yazma, ulusal/uluslar-
arası sempozyum ve kongrelere katılma veya çalışması ile ilgili konser/resital verme koşulu
aranır.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 60 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin dijital kopyası ve en az üç adet ciltlenmiş nüshası
ile YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen diğer belgeleri tez ve sanatta ye-
terlik çalışması sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
EYK tarafından onaylanan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir. EYK başvuru halinde
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci bu koşulları yerine getirinceye kadar
mezuniyet işlemlerine başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, EASD programının YÖK tarafından onaylan-
mış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tez ve sanatta yeterlik çalışmasının kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tez
çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine su-
nulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretime ilişkin uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan uzaktan öğretimle ilgili hususlarda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları
MADDE 62 – (1) Enstitülerde disiplinler arası anabilim/anasanat dalı başkanları Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
(2) Disiplinler arası EABD/EASD kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri ilgili

EABD/EASD’de ders veren öğretim üyeleri arasından EABD/EASD başkanı tarafından
EYK’ye önerilir. EABD/EASD kurul üyeleri EYK’nin onayı ile üç yıl için atanır. Sürelerinin
dolması sonucunda aynı yol izlenir.
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Öğrenci değişimi programı
MADDE 63 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki başka bir yükseköğretim ku-

rumu/yüksek teknoloji enstitüsü arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi prog-
ramı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir.
Program kapsamında gönderilen öğrencilerin kayıtları bu süre içinde enstitüde devam eder ve
söz konusu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler o dönem için kendi programla-
rında almaları gereken dersler yerine, gittikleri üniversitede aldıkları derslerden sorumludurlar.
Derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK’nin onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS kredi sistemine göre
değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniver-
sitede okudukları süre içinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve kendilerine aldıkları ders-
leri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 64 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı

payını ve öğrenim ücretini öder.
(2) Öğrenci katkı payı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit

eğitim-öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme esnasında, ikinci taksit ise diğer yarıyıl ba-
şında kayıt yenilenirken ödenir.

(3) Öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kayıtlarını kayıt yenileme döneminden önce
donduran öğrencilerden dondurma süresini kapsayan yarıyıl/yarıyıllar için öğrenci katkı payı
alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili daha önce ödenmiş öğrenci katkı payı ve öğrenim üc-
reti varsa iade edilmez.

(5) Öğrenci katkı paylarıyla ilgili diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Öğrencilere yapılacak genel duyurular
MADDE 65 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir. Şahsi tebligatlar ise öğren-
cinin kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya enstitüde ilan edilmek su-
retiyle duyurulmuş sayılır.

(2) Uzaktan öğretim programında eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmî duyurular, internet
üzerinden yapılır. Danışmanlara ait özel duyurular, internet üzerinde, danışman bilgilendirme
platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır. Uzaktan öğretim programında
öğrencilerin eğitim için yönetime bildirdikleri e-posta adresi aynı zamanda tebligat adresidir.
Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

Adres değişiklikleri
MADDE 66 – (1) Enstitüye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu

enstitüye bildirmemiş, yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, bildirdiği adrese tebligat
yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır ve öğrenci aksini iddia edemez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 67 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon

Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
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Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitim-

lerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce başlamış ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde

mezun olamayanlar ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 58 inci maddesi hüküm-

leri uyarınca başvuruda bulunup Üniversitedeki eğitimlerine yeniden başlayanlara ilişkin olarak

yapılacak işlemler şunlardır:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer

eğitim-öğretim esasları bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans hükümlerine tabidir.

b) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş

lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet

koşulları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen

ilkeler doğrultusunda yapılır.

c) Mezuniyet için öngörülen tüm koşulları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğret-

menliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında

uygulanmaz.

Süreçler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 14 üncü maddenin ikinci fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim

yılı güz yarıyılından önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

(2) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından

önce lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz. 2016-2017 eği-

tim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrencilere nasıl

ve ne şekilde uygulanacağı ilgili EYK Kararı ile belirlenir.

(3) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş azami süreler

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(4) 50 nci ve 58 inci maddelerin ikinci fıkrası hükümleri 2016-2017 eğitim-öğretim yılı

güz yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için uygulan-

maz.

(5) 51 inci maddenin birinci fıkrası ile 59 uncu maddenin birinci fıkrası 2010-2011 eği-

tim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kesin kayıt yaptıran öğrencileri kapsar.

(6) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce doktora/sanatta yeterlik sınav-

larında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez aşamasında en az üç yarıyıl süre kullan-

maları ve uluslararası indekslerde (Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri için SCI, SCI-

EXPANDED, SSCI veya SSCI-EXPANDED) taranan dergilerde tezleriyle ilgili en az bir ma-

kalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi koşulu ile altıncı yarıyılın sonunda tez sa-

vunma sınavına girebilirler.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, öğ-
renci kabulü ve kaydı, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim

veren enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu
olan anabilim dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim veren
birimleri,

e) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan enstitü bünyesindeki anabilim da-
lını,

f)  Enstitü anabilim dalı kurulu: Enstitü bünyesindeki anabilim dalında görev yapan
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı baş-
kanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

h) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi; yüksek lisans ve doktora düzeylerinden

oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer derece almış olanların,

bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
Bu düzeydeki programlar tezsiz veya tezli olarak yürütülür. 

b) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüye bağlı bir anabilim dalı bünyesinde lisansüstü bir program,

YÖK’ün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olmak koşuluyla, ilgili anabilim dalı başkanlığının
teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü ku-
rulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yurt içi diğer yükseköğretim kurumları
ile işbirliği yapılarak ortak programlar açılabilir.  

(4) Eğitim ve öğretim; yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir.
Ders açılması ve ders görevlendirmeleri 
MADDE 7 – (1) Enstitü anabilim dalında ilk defa açılması düşünülen yeni bir ders

için; dersi açmayı düşünen öğretim üyesi dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren mü-
racaatını enstitü anabilim dalı başkanlığına yapar. Enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili dersler enstitü kurulu kararı ile açılır.

(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda açılacak mevcut dersler ve dersi verecek öğ-
retim üyelerinin görevlendirmeleri enstitü anabilim dalı kurulu kararına bağlı olarak anabilim
dalı önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin
ve sorumlularının değiştirilmesine, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yöne-
tim kurulu tarafından karar verilir. Ayrıca çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek
öğretim üyelerinin görevlendirme hususunda anabilim dalı tarafından ilgili fakülte veya yük-
sekokulun uygun görüşü alınır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir, ancak zorunlu hal-
lerde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile dok-
tora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları da gö-
revlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışın-
dan da görevlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru,

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kayıtlar

Kontenjanlar
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü anabilim

dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Ku-
rulunca belirlenir.

İlan, başvuru ve ön değerlendirme
MADDE 9 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alınacak

öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar
enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre
işlem yapılır. Başvurular ilgili enstitüye şahsen yapılır.
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(2) Programlara yapılan başvuruların ilan edilen toplam kontenjanın üç katından fazla
olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar bir
ön değerlendirmeye tabi tutulur. ALES puanının % 60’ı ve mezuniyet not ortalamasının % 40’ı
dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre kontenjanın üç katına kadar aday giriş sınavına çağ-
rılır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu aday-
ların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları aşağıdaki gibi-

dir:
a) Yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabi-

leceği, enstitü anabilim dalı başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda enstitü yönetim kurulu
önerisi ile Senato tarafından belirlenerek başvuru koşulları altında ilan edilir. 

b) Başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere enstitü
yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

c) Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tara-
fından belirlenecek yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak. 

ç) Başvuru için gerekli ALES ve geçerli yabancı dil sınavlarına ilişkin Senato tarafından
belirlenen asgari puanlar ve mezuniyete ilişkin koşullar ile programa ilişkin anabilim dalı kurul
kararı önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer başvuru koşul-
ları akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilan edilir. 

Doktora programlarına başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Doktora programlarına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:
a) İlgili alandan tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç tıp, diş hekimliği,

veteriner ve eczacılık fakültelerinden mezuniyet diplomasına, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) Başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak,

c) Merkezi yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu önerisi Senato kararı ile 55
puandan az olmamak koşuluyla belirlenen yabancı dil asgari taban puanına veya ÖSYM Yö-
netim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadil
puana sahip olmak,

ç) Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az
olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not or-
talamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmak,

d) Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında 55 puandan az olmamak üzere
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Senato tarafından belirlenen YDS ve
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen benzeri dil sınavlarının birinden asgari puana sahip
olmak.

(2) Temel tıp bilimlerinde, tıp fakültesi mezunları, ALES sınavının dışında, 50 puandan
az olmamak koşulu ile enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanı ile doktora programlarına başvuruda
bulunabilirler. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Tes-
ti-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen stan-
dart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınav-
lardan alınacak puana göre değerlendirilir. 
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Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 12 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav

jürisi anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir ana-
bilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı no-
tu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES ya da TUS puanının % 50’si, lisans ve/veya
yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve lisansüstü programlara giriş sınavı (Senato tarafın-
dan belirlenecek mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı) tam
notu üzerinden alınan notun % 30’u alınarak hesaplanır.

(3) Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az
% 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az % 60’ını sağlayan adaylar başarılı kabul
edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde adayların lisansüstü programlara giriş sınav
notu dikkate alınır.

(4) Doktora programlarında lisansüstü programlara giriş sınavı tam not üzerinden en
az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun (100) en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı
kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, lisansüstü programlara giriş sınav jürisi
tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların li-
sansüstü programlara giriş sınav notu dikkate alınır.

(5) Lisansüstü programlara giriş sınav jürisi yüksek lisans ve doktora programları için
belirlenen kontenjanların en fazla % 50’si kadar adayı, genel başarı değerlendirme sırasını esas
alarak yedek aday olarak belirler. Bu adaylar; programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen aka-
demik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine
genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların

listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlerde
yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye
teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt
haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değer-
lendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafın-
dan onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Ger-
çeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptı-
ranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumdaki kişiler için ayrıca
savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

(2) Kayıtlar şahsen yapılır. 
Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Anabilim dallarında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun li-

sansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler, yatay geçiş yapmak
istedikleri programlar için genel başarı notunun aynı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği ana-
bilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları taban puandan düşük olmaması koşuluyla
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite bünye-
sinde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilir.
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(2) Geçişler, eşdeğer programlar için uygulanır. Başvuru koşullarının uygunluğu ve
muafiyete ilişkin olarak ilgili anabilim dalı için gerekli AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu enstitü
yönetim kurulunca ilgili anabilim dalından belirlenecek bir komisyonun önerileri doğrultusunda
yine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden
yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir. Genel akademik not ortalaması
hesaplamasında yarıyıl not ortalaması dikkate alınır.

(3) Üniversite dışından başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan bir öğ-
rencinin, öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun İngilizce yeterlik sınavından en az 70
puana veya yabancı dil hazırlık programında başarı belgesine veya ÖSYM tarafından eşdeğer
kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puana sahip olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. 

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin % 50’sini geçemez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar
ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan adaylar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programları anabilim dalı kurulu kararına dayalı olarak anabilim
dalı başkanlığının talebi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile
belirlenir.

(5) Enstitü Kurulu bünyesindeki anabilim dalları için ortak veya belirli anabilim dalla-
rına özgü bilimsel hazırlık programlarını Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme
MADDE 17 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açıl-
ması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara
işler ve program kaydını yaptırır.
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(2) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belir-
lenir.

(3) Anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurt
içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Kayıt yenileme süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali
yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu nedenle kayıt yaptırılmayan dönem azami öğrenim süresinden
sayılır.

(5) Akademik takvimde belirlenen süre sonuna kadar program kayıt yaptırmamış öğ-
renciler pasif öğrenci olarak kabul edilirler. Öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilecekleri
öğrenci sayılarının belirlenmesinde pasif öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

Kredi transferi ve ders alımı
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim
kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü anabilim kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edi-
lebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının üçte ikisin-
den fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate
alınmaz.

(2) Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler doktora, doktora programında ka-
yıtlı öğrenciler ise yüksek lisans programlarından ders seçebilir. Bu kapsamda alınacak derslerin
sayısı veya toplam kredisi ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygula-

malı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl
sonu sınavına (final) alınmaz ve öğrenciye D notu verilir.

Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara (vize) sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı, mazeret sınavı

ve bütünleme sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde birden fazla ara (vize) sınav yapılabilir. 
(3) Bir dersin yarıyıl sonu (final) sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu (final) sına-
vına girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(4) Mazeret sınavı; ara (vize) ve yarıyıl sonu (final) sınavlarının yerine kullanılabilir.
Mazereti, enstitü anabilim dalı kurulunun kararı ile kabul edilen öğrenci, ara (vize) hakkını
aynı yarıyıl içinde; yarıyıl sonu (final) sınav hakkını ise yarıyıl sonu (final) sınavlarının biti-
minden itibaren 15 gün içerisinde kullanır.

(5) Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı
yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına gire-
mezler. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu (final) sınavı yerine sayılır.

(6) Bir dersin ara (vize) sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı
ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında bu Yö-
netmelikte belirtilen genel ilkeler çerçevesinde öğrencilere duyurulur. 

Ders başarı notu
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içindeki ara (vize) sınav/sınavları, ödev veya proje notu ve yarıyıl sonu
(final) sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ders başarı notuna ara (vize)
sınav/sınavların katkısı % 30, proje veya ödevin katkısı % 20 ve yarıyıl sonu (final) sınavının
katkısı % 50 oranındadır. 
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Not değerleri
MADDE 22 – (1) Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve kat-

sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı

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
60-69 DC 1,5
50-59 DD 1,0
40-49 FD 0,5
01-39 FF 0,0

(2) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını

başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
b) K: Kalır (Başarısız) notu;  kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen

öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
c) S: Süren çalışma; tez çalışmalarını başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir

ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez teslim edildiğinde (S) notu (G) no-
tuna çevrilir.

ç) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
d) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış ol-

dukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla
gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (M) notu verilmez. (M) notu genel
başarı notu hesaplamalarına katılmaz.

(3) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak,
yüksek lisans programında en az (CC), doktora programında ise en az (BB) almış olması ge-
rekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler
de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca birini danışmanının
onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.

Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamaları
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
(2) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden

alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesapla-
nır.

(4) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında (AA)’dan (FF)’ye kadar tüm puanlar
değerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten
en son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere
ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

Ders yükünün tamamlanması
MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış

sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2,00, doktora
yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3,00 olması gerekir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,

belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışması için kayıt yap-
tırmak zorundadır.

(3) Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer üni-
versitedeki diğer enstitüler veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek li-
sans derslerinden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre
MADDE 26 – (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 bu Yönetmelikte öngörülen başarı koşul-
larını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı,

öğrencinin öğretim üyesinin uygun görüşü ile birlikte belirleyeceği kendi üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; danışmanın öğrenci ile bir-
likte belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Enstitü yönetim kurulu tez danışmanı olabilecek öğretim üyelerine ilişkin belirli
kriterleri Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir. Bu durumda tez danışmanı belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

Yüksek lisans tez jürisi ve tezin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına
uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 29 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat

alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilgiye erişme, bilgiyi de-
ğerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile “Dönem Projesi Dersi”nden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve danışmanına yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.  
Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı,

anabilim dalı kurulu kararı doğrultusunda her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin
yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen
niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.

Diploma
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

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

kimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derin-
lemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir yöntem geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini sağlamaktır. 

(2) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60
AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile öğrenci Üniversitedeki diğer enstitüler ve diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(5) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma
sınavından oluşur. 

Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz (8) ya-
rıyıl olup azami tamamlama süresi on iki (12) yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili ders-
lerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 36 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin,

öğretim üyesinin uygun görüşü ile birlikte belirleyeceği kendi üniversite kadrosunda bulunan
bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; danışmanın öğrenci ile birlikte belir-
leyeceği tez başlığı ve konusunu ise başarı ile verilen doktora yeterlilik sınavını takip eden altı
ay içerisinde enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir.
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(2) Enstitü yönetim kurulu tez danışmanı olabilecek öğretim üyelerine ilişkin belirli
kriterleri Senato kararı ile yürürlüğe koyabilir. Bu durumda tez danışmanı belirlenen niteliklere
sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup-olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rebilir. 

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, öğrencinin danışman onayı ile baş-
vurusunun ardından akademik takvimde belirtilen süreler dikkate alınarak enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile belirlenir. Öğrenci en geç beş yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurul kararına dayalı olarak enstitü anabilim dalı
başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik dok-
tora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-
larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 puan alan öğrenci sözlü sı-
nava girebilir. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri not alan öğrenci ise başarılı sayılır. Sınav jürileri öğ-
rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman gö-

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü alı-
narak enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

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

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yö-

netim kurulu önerisi ile Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden
oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğre-
tim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-
derir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
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(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Dersler ve kredilendirilmesi 
MADDE 42 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden der-

sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

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

(4) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordina-
törü/başkanı tarafından yapılır.

Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu ilde sürdürülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, bir öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.
(3) Tıpta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Disiplin
MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ti-
caret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-
gileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uya-

rınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca

verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim

değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007

tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları

ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen

görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan

eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı

bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Destek eğitim giderleri

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak

kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi-

litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;

katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 509 TL, grup eğitimi için aylık

143 TL olarak belirlenmiştir.

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,

bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-

meler esas alınır.

Diğer hususlar

MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların

gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu

tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin

özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ay-

rıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yö-

netmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016

yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fık-

rasının;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lira-

sı), 594.552,00-TL (beşyüzdoksandörtbinbeşyüzelliiki Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmil-

yonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.378.219,00-TL (ikimilyonüçyüzyet-

mişsekizbinikiyüzondokuz Türk Lirası),

b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuz-

binaltıyüzelliüç Türk Lirası), 594.552,00-TL (beşyüzdoksandörtbinbeşyüzelliiki Türk Lirası);

899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.189.110,00-TL (birmil-

yonyüzseksendokuzbinyüzon Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekiz-

binaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.378.219,00-TL (ikimilyonüçyüzyetmişsekizbinikiyüzondo-

kuz Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası),

4.756.444,00-TL (dörtmilyonyediyüzellialtıbindörtyüzkırkdört Türk Lirası),

c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 899.311,00-TL (sekizyüzdoksando-

kuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.189.110,00-TL (birmilyonyüzseksendokuzbinyüzon Türk Lirası);

3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.756.444,00-TL

(dörtmilyonyediyüzellialtıbindörtyüzkırkdört Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belir-

tilen 334.751,00-TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası), 442.623,00-TL (dörtyüz-

kırkikibinaltıyüzyirmiüç Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

(3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ben-

dinde belirtilen 133.900,00-TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası), 177.049,00-TL (yüzyet-

mişyedibinkırkdokuz Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/910 

KARAR NO :  2016/522 

5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 14/07/2016 tarihli ilamı ile 3/18, 3/18 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ 

BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muammer ve Melek oğlu 

01/01/1989 doğumlu, Ankara, Çamlıdere, Tatlak Mah./köy nüfusuna kayıtlı ZAFER ÖZTÜRK 

tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - AĢağıda yazılı hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 

HÜKÜM: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere: 

1 - Sanığın ana dosyada ve birleĢen dosyada sabit olan eylemine uyan 6545 sayılı Kanun 

ile değiĢik 5607 sayılı Kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı Kanunun 3/5 maddesi uyarınca 

suçun iĢleniĢ biçimi, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPĠS VE  

5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın bir suç iĢleme icrası kapsamında aynı kasıt altında değiĢik zamanlarda aynı 

suçu birden fazla iĢlemesi nedeniyle tayin edilen cezanın TCK'nun 43/1 maddesi uyarıca takdiren 

1/4 oranında artırılarak, 1 YIL 3 AY HAPĠS ve 6 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

3 - Sanığın suçunu ikrarı ve yargılama aĢamasındaki davranıĢları lehine değerlendirilerek 

TCK.nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 15 

GÜN HAPĠS ve 5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre TCK nın 52/2 maddesi uyarınca gün adli 

para cezasının bir günü takdiren 20 TL den olmak üzere 100 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

5 - Sanığın sabıkasız oluĢu, kamu zararını gidermiĢ olması ve sanığın ileride suç 

iĢlemekten çekineceğine dair mahkememize olumlu kanaat gelmesi nedeniyle CMK 231/5 

maddesi uyarınca sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

CMK 231/8 maddesi uyarınca sanığın herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin 5 yıl 

süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, 

CMK 231/10 ve 11. madde ve fıkraları uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde kasten 

yeni bir suç iĢlememesi halinde hakkındaki kamu davasının düĢmesine, aksi takdirde sanık 

hakkındaki hükmün açıklanmasına, bu konuda sanığa ihtarat yapılmasına, (ihtarat yapılamadı) 

6 - Ana dosyada ve birleĢen dosyada el konulan dava konusu kaçak eĢyanın 5607 sayılı 

Kanunun 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, 

7 - Katılan kurum vekille temsil edildiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarıca 1.800 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan 

idareye verilmesine, 

8 - Sanığın sarfına neden olduğu 2 davetiye giderinden ibaret 18 TL, bilirkiĢi ücreti 300 TL, 

keĢif heyeti gideri 66,93 TL olmak üzere toplam 384,93 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak 

hazineye irat kaydına, 

Dair; sanığın ve katılan idare vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 

7 gün içinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir 

dilekçe veya zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Ankara Nöbetçi 

Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen 

anlatıldı. 11477 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/6127 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 08.08.2010 

Sanık : Yalçın Dumak: (Edip oğlu Cevahir'den olma 1990 Doğumlu) 

  1 - Kazım Karabekir Mahallesi 4/1 B Sokak No: 9 D: 3 Bağcılar/Ġstanbul 

  2 - 3 PLACE DES MARRONNĠERS 95500 GONESSE PARĠS/FRANSA 

adreslerinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Büyükçekmece 31. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 07.02.2013 gün ve 2010/530 E. 2013/104 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 

ONAMA isteyen 05.06.2015 gün ve 11/2014/61496 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 824/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 YILLIK 69.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli-RİZE 

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 69.000 ton su 

buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Musadağı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.  

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Musadağı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ( opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - Ġhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli/Rize adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 607/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Antalya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Burdur PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde Burdur ili 

Çavdır ilçesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan, tapuda 6 pafta, bila ada, 2354 parsel no.lu 849,00 m2 

arsa ve üzerinde kargir 4 katlı Çavdır PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taĢınmaz mal Kapalı 

zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT BaĢmüdürlüğü - 7. Kat - Toplantı Salonu Deniz 

Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 MuratpaĢa/ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 

244 01 98/1526 Belgegeçer: 0 242 244 01 94  

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait Ġhale ġartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde Antalya PTT 

BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 526 no.lu odada incelenebilecek ve 20,00.-TL 

karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 9.907,83.-TL. (Dokuzbindokuzyüzyedi Türk Lirası Seksenüç KuruĢ)’lik 

geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın 

alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde 

nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi 

olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son 

durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile 

birlikte en geç ihale günü 08.03.2017 ÇarĢamba günü saat 14:30’a kadar Antalya PTT 

BaĢmüdürlüğü-Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5   07102 C 

Blok MuratpaĢa/ANTALYA) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla 

gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 08.03.2017 ÇarĢamba günü ve saat: 14:30’da Antalya 

PTT BaĢmüdürlüğü-7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 330.261,00-TL (ÜçyüzotuzbinikiyüzaltmıĢbir Türk 

Lirası) olup, geçici teminat miktarı 9.907,83.-TL’dir (Dokuzbindokuzyüzyedi Türk Lirası 

Seksenüç KuruĢ.) 

9 - SatıĢa sunulan Burdur PTT BaĢmüdürlüğüne bağlı Çavdır PTT Hizmet, Santral ve 

Lojman Binasının 2007 Deprem Yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıĢtır. Ġstekliler 

teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar. 

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 721/1-1 
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255 ADET YÖNLENDĠRĠCĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı 255 adet yönlendirici KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Cisco markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi ve eki dağıtım listesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek 

Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 825/1-1 
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ATIKSU ARITMA TESĠSĠ YAPIMI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinden: 

Ġdare : ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Telefon ve faks numarası : 0312 641 41 41/0312 641 40 40 

Ġhale dokümanının görülebileceği yer : Esk. Yolu 42. Km Alcı-OSB Mah. 2010 Cd. No: 7 

Temelli-Sincan/ANK. 

ĠĢin niteliği, türü ve kapsamı : 2500 m3/gün kapasiteli Evsel ve Endüstriyel 

Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve 

ĠĢletilmesi  

ĠĢin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 300 takvim günü 

yapım, 180 takvim günü tesisi devreye alma, 

360 takvim günü iĢletme. 

Son teklif verme tarih ve saati : 02.03.2017-14.00  

Ön yeterlik değerlendirmesinin  

yapılacağı yer, tarihi ve saati : ASO 2.ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 

02.03.2017-14.00 

Ġhalenin Yöntemi : Ön Yeterlikli, Pazarlıklı, Açık Ġhale 

Yapılacağı yer, tarihi ve saati : Ankara Sanayi Odası 07.03.2017-14.00 

1 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler Ġdari ġartname ’de açıklanmıĢtır. 

2 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

3 - Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir ve 2000,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

4 - Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

7 - ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilebilir ancak Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

8 - Ġdare Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 885/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

TransAtlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ġti. Diyarbakır ilinde sahip 

bulunduğu AR/TEM/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasına 11.179 hektarlık sahanın 

ilavesi için 12.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 823/1-1 
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Bursa Osmangazi Belediyesinden: 

ÇEKĠRGE MEYDANI MĠMARĠ, KENTSEL TASARIM VE 

PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIġMASI 

―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Tasarımı Proje YarıĢması‖ Bursa Osmangazi Belediye BaĢkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü 

tarafından 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

YarıĢma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aĢamalı, mimarlık, Ģehir planlama ve 

peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

YarıĢmaya katılacak yarıĢmacıların aĢağıdaki hususları yerine getirmesi Ģarttır. Ekip 

olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dıĢında, diğer koĢulların tamamına uymaları 

zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle iliĢkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, 

ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. YarıĢmaya ekip olarak katılan ortakların 

her biri idareye karĢı müĢterek ve müteselsilen sorumludurlar. 

YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar; 

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine 

bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, ġehir ve Bölge 

Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak, 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

c) Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

d) Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

e) YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

f) YarıĢmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarıĢma çalıĢmalarında yer alan 

danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında olmamak, 

g) ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir). 

h) Yer görme belgesi almıĢ olmak. 

YarıĢmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk 

Lirası) makbuz karĢılığında ―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel 

Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje YarıĢması‖  tasdikli Ģartnamesini yarıĢma rapörtörlerinden 

alabileceklerdir.  

YARIġMA TAKVĠMĠ 
 

BĠRĠNCĠ AġAMA YARIġMA TAKVĠMĠ: 

31 Ocak 2017 Salı Günü yarıĢmanın ilanı, 

20 ġubat 2017 Pazartesi (17.00) Birinci aĢama soru sorma süresinin bitimi, 

25 ġubat 2017 Cumartesi Birinci aĢama soruların cevaplarının ilanı 

17 Mart 2017 Cuma (17.00) Yer görme belgesinin alınması için son tarih 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00) 

Birinci aĢama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi 

ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaĢacak 

Ģekilde kargoya verilmesi 

8-9-10 Nisan 2017 Değerlendirme çalıĢmaları için jürinin toplanması, 

13 Nisan 2017 

Birinci aĢamanın jüri tarafından değerlendirilmesi 

sonucunda, ikinci kademeye kalan yarıĢmacılara, yazıĢma 

adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri 

tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır. 

ĠKĠNCĠ AġAMA YARIġMA TAKVĠMĠ: 

27 Nisan 2017 PerĢembe (17.00) Ġkinci aĢama soru sorma süresinin bitimi, 

02 Mayıs 2017 Salı Ġkinci aĢama soruların cevaplarının ilanı  

12 Haziran 2017 Pazartesi 

Ġkinci aĢama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya 

da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaĢacak Ģekilde 

kargoya verilmesi 

17-18-19 Haziran 2017 Değerlendirme çalıĢmaları için jürinin toplanması, 

20 Haziran 2017 Salı Sonuçların ilan edilmesi 

01 Temmuz 2017 Cumartesi (14.00) Kolokyum toplantısı 
 

DanıĢman Jüri Üyeleri 
 

1 Mustafa DÜNDAR Avukat Osmangazi Belediye BaĢkanı 

2 Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ Jeofizik Müh. Teknik BaĢkan Yardımcısı 

3 Cem KürĢad HASANOĞLU ĠnĢ. Y. Müh. Teknik BaĢkan Yardımcısı 

4 Ali UZSEZER ĠnĢ. Y. Müh. Kentsel Tasarım Müdürü 

5 Sezai ÖZOKUTANOĞLU ĠnĢaat Müh. Plan ve Proje Müdürü 

6 Selehattin DĠNÇ Y. Mimar 
Bursa BüyükĢehir Belediyesi 

UlaĢım Koordinasyon Müdürü 

7 Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAġ Sanat Tarihçisi Uludağ Üniversitesi 
 

Asli Jüri Üyeleri 
 

1 Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK Mimar Uludağ Üniversitesi 

2 Prof. Dr. Alper ÇABUK Peyzaj Mimarı Anadolu Üniversitesi 

3 Doç. Dr. Beyhan BAYHAN ĠnĢaat Mühendisi Bursa Teknik Üniversitesi 

4 Turgut YALKI ġehir Plancısı Serbest 

5 Han TÜMERTEKĠN Mimar Serbest 

6 Ömer Selçuk BAZ Mimar Serbest 

7 Osman AYRADĠLLĠ Mimar Serbest 
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Yedek Jüri Üyeleri 
 

1 Dr. Murat ÖZYABA ġehir Plancısı Uludağ Üniversitesi 

2 Sevilay ÇETĠNKAYA ġehir Plancısı 
ġehir Plancıları Odası Bursa ġube 

BaĢkanı 

3 Meltem AKYAZI Y. Mimar Osmangazi Belediyesi 

4 Ġlke ÇALIġKAN Mimar 
Mimarlar Odası Bursa ġubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Raportörler 
 

1 Dilek ALTAN TÜRKMEN Y. ġehir Plancısı Osmangazi Belediyesi 

2 GökĢen YÜCEDAĞ Y. Mimar Osmangazi Belediyesi 

3 Fulya TÜRKMEN Y. Mimar Osmangazi Belediyesi 
 

ÖDÜLLER 

1. Ödül 100.000 TL 

2. Ödül 60.000 TL 

3. Ödül 40.000 TL 

1. Mansiyon 30.000 TL 

2. Mansiyon 25.000 TL 

3. Mansiyon 20.000 TL 

4. Mansiyon 15.000 TL 

2. AĢamaya geçen her ekibe eĢit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 

1. ve 2. AĢama dahil toplam ödül miktarlarıdır. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 

yarıĢmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. 

ĠDARENĠN ADI, ADRESĠ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESĠ 

―Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Tasarımı Proje YarıĢması‖ Raportörlüğü 

Ġdarenin adı : BURSA OSMANGAZĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Adresi : Bursa Osmangazi Belediyesi 

  Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 16200 

  Osmangazi/BURSA 

Telefon : 444 16 01 - 7795 

Faks : 0 224 270 70 09 

e-posta : cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr  

Belediye web : www.osmangazi.bel.tr 

YarıĢmanın web sayfası : www.cekirgemeydan.com 

  Raportör: Dilek ALTAN TÜRKMEN 

  Raportör: GökĢen YÜCEDAĞ 

  Raportör: Fulya TÜRKMEN 879/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi bünyesine çeĢitli alanlarda; 14 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur.  

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

3 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Ġç Mimarlık 

(Ġngilizce) 
1 Ġç Mimarlık, Mimarlık 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Ġç Mimarlık 1 Ġç Mimarlık, Mimarlık Yardımcı Doçent 

Mimarlık 

(Ġngilizce) 
2 Mimarlık, Ġç Mimarlık 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

(Ġngilizce) 

2 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı, Mimarlık, Ġç 

Mimarlık 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji 

(Ġngilizce) 
1 

Sosyoloji, Sosyal 

Antropoloji 
Yardımcı Doçent 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
1 

Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim BiliĢim 

Sistemleri 

(Ġngilizce) 

3 
Yönetim BiliĢim 

Sistemleri / BiliĢim 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/26365 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 11’inci Ana Ġkmal Merkezi K.lığı Ġl/Ġlçe Yenikent/Sincan/ANKARA 

Adresi 
11’inci Ana Ġkmal Merkezi K.lığı 

Yenikent/Sincan/Ankara 
Tel-Faks 

0 312 277 34 55 

0 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

KOREL SAVUNMA SĠSTEMLERĠ 

SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

Elif BALTACI 

Adresi 

Feneryolu Mahallesi Yargıç Turhan 

Demirel Sokak No: 7/7 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

Acıbadem Mahallesi Boyacı 

Mehmet Sokak No: 3/3 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  37814217744 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5770502744  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 747637  

6.*Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (..) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

* YASAKLAMA SÜRESĠ 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre KOREL 

Savunma Sistemleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi ile Ģirketin %50 den fazla hissesine 

sahip ortağı Elif BALTACI hakkında bir yıl süre ile verilen ve 11 Haziran 2015 tarihli ve 29383 

sayılı Resmi Gazete’nin 314’üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; 

Ankara 8’inci Ġdare Mahkemesi tarafından 27 Ekim 2015 tarihli ve 2015/1811 Esas sayılı karar 

ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiĢ ve bu karar 21 Kasım 2015 tarihli ve 29539 sayılı 

Resmi Gazete’nin 66’ncı sayfasında yayımlanmıĢtır. Ancak, DanıĢtay 13'üncü Dairesi BaĢkanlığı 

tarafından 07 Ekim 2016 tarihli ve 2016/3451 Esas, 2016/3165 Karar sayılı karar ile Ankara 

8’inci Ġdare Mahkemesinin yasaklama iĢleminin iptaline iliĢkin 10 Mart 2016 tarihli ve 2015/1811 

Esas, 2016/633 Karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmiĢtir. Bu nedenle daha önce 

yasaklama kararının durdurulmasına karar verildiği için uygulanamayan 202 gün süreli yasaklama 

kararı, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren tekrar yürürlüğe konulmuĢtur.

 884/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/405018 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Milli Eğitim Bakanlığı  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe TOKAT/Merkez 

Adresi 
TaĢlıçiftlik YerleĢkesi  

Merkez/TOKAT 
Tel-Faks 

0 356 252 16 11 

0 356 252 12 26 

Posta Kodu 60250 E-Mail skultur@gop.edu.tr  

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

Adı/Unvanı 

Demirkollar Reklamcılık Gıda 

Yemek Turizm ĠĢgücü Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

ġafak KASAPOĞLU 

Adresi 
Cemalettin Mah. GazipaĢa Cad. 

No: 43  Merkez/TOKAT 

KarĢıyaka Mah. Vali Ayhan Çevik 

Bulv. Yaveroğlu Sitesi A Blok No: 82/4 

Merkez/TOKAT 

T.C. Kimlik No. -- 13268371720 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2760622915 -- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası -- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6185 -- 

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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Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/6/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/7/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/8/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/9/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/10/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/11/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/12/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/13/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/14/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/15/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/16/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 
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. 

 840/17/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/18/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/19/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/20/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/21/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/22/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/23/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 840/24/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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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Maliye Bakanlığından: 

 

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 II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27/10/2016 - 322 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/10/2016 - 4928 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, PürtelaĢ Mahallesi, 2269 (Eski 34) ada 29-30 parsellerde yer 

alan, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.07.1993 tarih ve 

4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı'nda kalan, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22.09.2010 tarih ve 3791 sayılı kararı ile uygun bulunduktan 

sonra 21.12.2010 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli Beyoğlu Ġlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma 

Amaçlı Uygulama Ġmar Planında H:12,50m irtifalı konut alanında kalan taĢınmazlara iliĢkin 

Beyoğlu Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'nün 12.08.2016 tarih ve G.388141 

GD.2352 Ç-9254 sayılı ve 08.09.2016 tarih ve G.388141 GD.2575 sayılı yazıları, Müdürlük 

raportörlerinin 11.10.2016 tarihli raporu K-1993 numaralı iĢlem dosyası eĢliğinde okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, PürtelaĢ Mahallesi, 2269 (Eski 34) adanın ve Perizat 

Çıkmazının güneyinde kalan, 34 ada 34 parsel sınırından baĢlayarak 35 Nolu parselde mevcut 

olan yapıya kadar uzanan set duvarının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

koruma grubunun II olarak belirlenmesine, tescil taramasının plana iĢlenmesi ve cephe hatlarının 

revize edilmesine iliĢkin plan tadilatının iletilmesine, 29-30 parsellerin tevhit edilmesinde sakınca 

olmadığına, parsellere iliĢkin mer'i mevzuata göre hazırlanacak mimari projenin Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 

 

 
 768/1-1 



31 Ocak 2017 – Sayı : 29965 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 769/1-1 

————— 
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 03.05.38 
Toplantı Tarihi ve No : 18.08.2016 - 202 TOPLANTI YERĠ 
Karar Tarihi ve No : 18.08.2016 - 4336 ESKĠġEHĠR 
Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, Ġnkılap Mahallesi’nde ve tapunun 2828 PA pafta, 128 

ada, 1 parselde yer alan tescilli Ġnkılap Ortaokulunun korunma alanının belirlenmesi talebini konu 
alan Emirdağ Belediye BaĢkanlığının 16.06.2016 tarih ve 72605296-821.99-1447 sayılı yazısı ve 
03.06.2016 tarih ve 4225 sayılı Kararımız ile söz konusu okul binasında paratoner yapılmasına 
iliĢkin hazırlanan projenin iletildiği Emirdağ Kaymakamlığının (Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) 
05.08.2016 tarih ve 97332163-755-E.8383282 sayılı yazısı ile EskiĢehir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.07.2016 tarih ve 6537 sayılı dosya inceleme 
raporu okundu, ekleri incelendi, fotoğrafları görüldü, yapılan görüĢmeler sonunda;  

 Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, Ġnkılap Mahallesi’nde ve tapunun 2828 PA pafta, 128 
ada, 1 parselde yer alan ve EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
15.01.2005 gün ve 222 sayılı Kararı ile I. (Bir) Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 
olarak tescilli Ġnkılap Ortaokuluna iliĢkin 03.06.2016 tarih ve 4225 sayılı Kararımız uyarınca 
hazırlanan korunma alanı paftasının uygun olduğuna; söz konusu korunma alanı sınırları içinde 
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına; ayrıca söz 
konusu taĢınmazda aynı Kararımızla uygun bulunan yeni yapılanmaya iliĢkin iletilen paratoner 
uygulama projesinin tashih edildiği Ģekliyle uygun olduğuna; uygulamanın Belediyesi 
denetiminde yapılmasında uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 
iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 11.11.2016-174 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.11.2016 - 3175 SĠVAS 

Dosya No : 58.06.100 

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Yellice Köyü’nde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 164 ada, 22 

parselinde kayıtlı, tapu kaydına ulaĢılamayan, Yellice Köyü Konağı’nın 2863 sayılı yasa 

kapsamında kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Hüseyin ÇALIġKAN’ın Kangal 

Kaymakamlık Makamına Hitaplı, Kangal Kaymakamlık Makamından Müdürlüğümüze Havaleli 

28.09.2015 Tarihli Dilekçesi ile Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 22.07.2016 tarih ve 548 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda:  

Sivas Ġli, Kangal Ġlçesi, Yellice Köyü’nde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 164 ada, 22 

parselinde kayıtlı, tapu kaydına ulaĢılamayan, Yellice Köyü Konağı’nın 2863 sayılı Kanununun 6. 

maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan 

tescil fiĢinin onanmasına ve koruma alanının kararımız eki paftadaki Ģekliyle belirlenmesine  

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri,

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

–– 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin

Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1)

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.


