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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim
ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine 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/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan Anabilim/Anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Anabilim/Anasanat dalı başkanını,



d) Bilim/Sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan
bilim/sanat dalını,

e) Bilim/Sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı
bulunan bilim/sanat dalının başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen
öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bi-

lim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve mü-

dürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye eşdeğer kabul edi-
len sınavları,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,
l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim

kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,
n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans, sanatta

yeterlik ve doktora öğrencisini,
o) Program: Enstitü Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,
ö) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci konten-

janlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması,

Başvuru ve Kabule İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve

bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğre-
timin başlangıç ve bitiş tarihleri Üniversitenin akademik takvimiyle belirlenir.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı ile açılır.
(2) Aynı usule tabi olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak

lisansüstü programlar açılabilir.
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Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar

ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, il-

gili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, baş-
vurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile
eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip
olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların enstitülerdeki Ana-
bilim/Anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yüksek lisans başvurula-
rında ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun
toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası ya-
bancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan kat-
kıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olan-
lara öncelik verilir.

b) Yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim dalla-
rında, bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için adayların YDS veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına, girmiş
olmaları gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

c) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesinde yüksek lisans prog-
ramlarına başvurabilmek için, adayların eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca
uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına
başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalama-
sının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına
göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan
adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan
veya mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz.
Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili Anabilim/Anasanat veya Bilim/Sanat
Dalı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda, ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %30’u, bilim sınavında ve/veya mülakatta alınan notun %10’u
ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması
yapılır. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not ile
mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

d) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-
gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak
mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların değerlendiril-
mesi ile ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç
asil, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlen-
dirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.

(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendir-
meye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Ana-
bilim/Anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduk-
ları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği
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kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ay-
rıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen
standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adaylar,
ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık
öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %10’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip
adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının
%10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla sıralanır. Eşitlik durumunda ALES
ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek lisans dip-
lomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurularda,
ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not
ortalamasının %10'u toplanarak 60 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik duru-
munda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

ç) Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora
programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, tıpta uzmanlık sınavı temel
tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu
elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip
olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları ge-
rekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan diş hekimliği
fakültesi mezunlarının; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı DUS temel bilimleri
puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel
puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den
en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana
sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan
adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul
edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den
en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık
bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS
veya DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %30'u ile mezuni-
yet not ortalamasının %l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik
durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı
yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarının kendi dallarındaki
başarı değerlendirmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES pua-
nının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması
toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin toplamının en az 60 olması
şartı ile adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için dok-
tora giriş sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı
dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.
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g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesinde doktora program-
larına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uy-
gun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan
veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları;
ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili Anabilim/Anasanat dalı ta-
rafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları ge-
rekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not or-
talaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme
ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük
olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ğ) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili
Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve
güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar haricinde ALES’in sözel bölümünden en
az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları,
YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen, yabancı dil sınavları için belirlenen
standart puana sahip olmaları, ayrıca adayların ilgili Anasanat dalı tarafından yapılacak olan
mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Bu alandaki baş-
vurularda yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması
toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının
%50’sinin toplamı 60 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda yabancı
dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

h) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

ı) Sağlık, Fen, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Karaciğer Nakli Enstitülerine ait doktora
programlarında ilgili Anabilim dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise
zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin
değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından
biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri,
jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı
dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %30’u ile sınav notunun %10’unun toplamına
göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik
durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

i) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen Anabilim/Anasanat dallarında, enstitülerin
öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili Anabi-
lim/Anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

j) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında ens-
titü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda,
Anabilim/Anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre,
lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek li-

sans veya doktora programlarına farklı alanlarda gelen adaylar için başvurdukları programın
niteliği açısından bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili
Anabilim/Anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık
programı açılabilir.
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b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak
hazırlık programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değer-
lendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

c) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğren-
cilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora programları sürelerine dahil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek li-
sans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğ-
rencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum,
ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrenci-
lerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş
olmaları gerekir. Öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları dersler için final ve bütünleme olmak
üzere iki sınav hakkı vardır. Lisans düzeyinde alınan derslerin başarı notu değerlendirmesi Se-
nato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile
birlikte ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla
iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğ-
rencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğ-
rencinin ortalamasına katılmaz.

(4) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk
vatandaşı adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu-
lardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında al-
dıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevi-
rileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Üniversitelerin Türkçe öğretim
merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin Dil
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını
belgeleyen adaylar Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan aday-
ların, Üniversitenin Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak Türkçe
seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek
lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar
Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya
İngilizce olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ta-
rafından geçerli sayılan bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almaları gerekir.

c) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili
mülakat sınavına girerler.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim
yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2017 – Sayı : 30005



d) Başvurusu kabul edilip mülakata giren adayların yerleştirme puanı; yüksek lisans ve
doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf
olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat puanının % 50’sinin topla-
mıdır. Yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye
tespit sınavına girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 30’u, Türkçe
dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır. Doktora programlarına
lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık lisans eğitim programlarından bi-
rinden mezun olmak gerekir. Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve
Türkçe seviye tespit sınavından muaf olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,
yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 50’sinin toplamıdır.
Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına
girerek başarılı olanlar için lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının % 15’i, Türkçe dil sınavı puanının % 20’si ve mülakat puanının % 50’sinin
toplamıdır.

e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans
programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar
için 100 tam puan üzerinden 60 olmak zorundadır.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60,
doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başla-
yarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri
şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not or-
talaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

g) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınma-
dığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş
gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

ğ) Adayların kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
h) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de

lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları YÖK
tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programlara yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu adaylardan sadece Türkçe yeterlik belgesi istenir.

ı) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlen-
dirilir ve sonuçlandırılır.

Öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları

ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara
uymadığı tespit edilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulunun kararı ile eğitim-öğretim süresi
sona ermeden ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki Anabilim/Anasanat dalı veya eş değer yüksek-

öğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamla-
mış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu Anabilim/Anasanat dalının görüşü ve ens-
titü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;
a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,

12 Mart 2017 – Sayı : 30005                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,
c) Yüksek lisans ve doktora programlarında teze başlamamış olması,
gerekir.
(3) Yatay geçiş için kontenjanlar Anabilim/Anasanat dalları esas alınarak 8 inci mad-

deye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yö-
netim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuç-
landırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay geçiş kon-
tenjanlarına başvuru yapamaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen

ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış
olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından
önce sonuçlandırılır.

b) Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.
c) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
ç) Öğrencinin katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır.
d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.
e) Özel öğrencilik sırasında alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde

edildiğinde, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kuru-
lunca muaf sayılabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı
ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili enstitü eğiti-
minde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun teklifi

ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama,
sınav ve tez çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans/Doktora Programları ve Yürütülmesi

Yüksek lisans programları
MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim, bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve li-

sans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve
tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Anabilim/Anasanat dalında
ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato ta-
rafından karara bağlanır.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 13 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve

yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir.
(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
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Süre
MADDE 14 – (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, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in al-
tında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Dersler
MADDE 15 – (1) Anabilim/Anasanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en

az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren Anabilim/Anasanat dalı kurulu kararını
enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi
lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Öğrenci gerektiğinde farklı Anabilim/Anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt
dışında farklı enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçe-
mez. Öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.
(5) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının

yarısını geçemez.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin alınması zorunludur.
Tez danışmanının atanması
MADDE 16 – (1) Tez çalışması yapmasıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-

renci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-
sinleşir.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato be-
lirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

c) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlu-
sunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren Anabilim/Ana-
sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün
önce Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup
akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alı-
narak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla
Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

ç) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.
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d) Üst üste iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer. Kayıt yenileyen
öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda
yeniden danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

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

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(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/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili 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/anasanat 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.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek

lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca bi-
çim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş,
yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı ol-
duğu Anabilim/Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Enstitü yönetim kurulu
talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2017 – Sayı : 30005



(3) Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası
yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için
ise tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları
MADDE 19 – (1) Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları, mesleki

konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gös-
termek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on ders ve bir dönem
projesinden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının
tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 60 AKTS’dir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden
ilgili Anabilim/Anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili Anabilim/Anasanat dalı kuru-
lunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı,
mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapıla-
bilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti
ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ens-
titü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notunun %60’ı, sınav no-
tunun %40’ı, toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı
notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüştürme tablosu
kullanılır.

(3) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu Anabilim/Anasanat dalına bil-
dirilir. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.

(4) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)
bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.

Süre
MADDE 20 – (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.

Dersler
MADDE 21 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak bir öğretim üyesi Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir.
Anabilim/Anasanat dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının
yarısını geçemez.

b) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde be-
lirlenerek Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde
ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sı-
rasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısım-
dan oluşmaktadır. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı olarak yapılabilir.
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ç) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı
uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise Anabilim dalı kurulunca belirlenerek yo-
ğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğ-
retim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

Dönem projesi
MADDE 22 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt

olunur ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere
Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelene-
rek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı
başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem projesi
hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imza-
lanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içeri-
sinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile de-
vam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli
düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan
sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yılsonu sınavları ise gö-
zetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %50, yıl-
sonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yılsonu sınavından en az 70
puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması
gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama or-
tamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

lim/Anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senatoca tezli yüksek lisans prog-

ramı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
kontenjanlarına başvurabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Doktora programı
MADDE 24 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2017 – Sayı : 30005



Doktora yeterlik komitesi
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavları, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tara-

fından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve yeterli öğretim üyesi bulunması
halinde aynı Anabilim/Anasanat dalından beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlen-
dirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, jüri üyelerinden biri öğrencinin tez
danışmanı, en az ikisi Üniversitenin aynı Anabilim/Anasanat dalından ve en az ikisi başka bir
yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak üzere beş asil, iki yedek
üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, en yakın Anabilim/Ana-
sanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesin-
leşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir.

Tez danışmanı
MADDE 26 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır:
a) Enstitülere bağlı Anabilim/Anasanat dallarında doktora programının en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı
olacak bir danışman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun
onayı ile görevlendirilir.

b) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için en az dört yarıyıl bir lisans
ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması ve en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

c) Birinci tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır, ikinci
tez danışmanı ise Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından veya Üniversite dışındaki
öğretim üyeleri arasından atanabilir.

ç) İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla Üniversite içinden, yurt içinden veya yurt dışından bir üniversiteden de ikinci danış-
man atanabilir.

d) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışman-
lık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü mü-
dürlüğünce tespiti halinde Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin
tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

e) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

f) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez döne-
minde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Süre
MADDE 27 – (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 yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not
ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

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

Dersler
MADDE 28 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora eğitimine kabul edilen adaylar, ilgili Anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla, derslerin en çok iki tanesini yüksek lisans dersleri arasından seçebilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Öğrencinin farklı Anabilim/Anasanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversi-
telerden ders alması durumunda alacağı dersler, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

(4) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(5) Ders süresi 45 dakikadır.
Seminerler
MADDE 29 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, en az

bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı
başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması
kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan
seminer, tez danışmanının görüşü alınarak Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız
olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun
bir sureti ile birlikte bir tutanakla Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içeri-
sinde enstitüye bildirilir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan ağız, diş ve çene cerrahisi anabilim dalı doktora
programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için Anabilim dalı başkanlığınca
belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Zorunlu derslerden ve seminerlerden başarılı olan, zorunlu kredilerini

tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm
halinde yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı
tarafından en az on beş gün önce enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin
önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Anabilim/Anasanat dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sınavın sözlü
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kısmına dinleyiciler katılabilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az
iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kâğıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Yeterlik
sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda
geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur.

(2) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girer.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır:
a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, Anabilim/Anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir
ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede, tez da-
nışmanından başka, ilgili Anabilim/Anasanat dalından bir üye ve Anabilim/Anasanat dalı dı-
şından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dile-
diği takdirde komite toplantılarına katılabilir. İlgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

b) Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak
üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra Ana-
bilim/Anasanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili ens-
titüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Tez izleme komitesi üyesi, incelediği tez gelişim
raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığına bildirebilir.
Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine
ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Tez gelişim raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.
Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki
kez, aralıklı olarak üç kez, süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır:
a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın ama-

cını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün
önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur.
Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar,
Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla
bildirilir.

b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına
sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışman
ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve
tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına tekrar alınır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği
kesilir.

12 Mart 2017 – Sayı : 30005                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



c) Tez önerisi savunmasına, enstitü yönetim kurulunun geçerli sayacağı bir mazereti
olmaksızın (a) bendinde belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi red-
dedilir.

Doktora tezi
MADDE 33 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır:
a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bi-

linen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
b) Doktora öğrencisi tez savunma sınavına en az üç defa tez gelişim raporu sunup, en

az ikisinde başarılı olmadan giremez. Öğrencinin en az bir adet bilimsel makalesinin
ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora
tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

c) Öğrenci, ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanmış, ciltlenmemiş
yedi adet taslak tez ve intihal programı raporu ile birlikte ilgili Anabilim/Anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye başvurur.

ç) Doktora tez jürisi, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden
ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı Anabilim/Anasanat dalından olmak
üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulunmaması durumun-
da, en yakın Anabilim/Anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.

d) Jüri üyeleri tezi teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi günden az olmamak üzere en
geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına
alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sı-
nav, akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değer-
lendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-
vunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.
Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri
halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

f) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jü-
risi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onay-
lanmış şekliyle en az üç nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.

g) Doktora tez savunması bir saatten az iki saatten fazla olamaz.
Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve doktora

tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yö-
nünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması
veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü müdürü ve
Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Anabilim/Anasanat dalın-
daki programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Azami süresinin dolması halinde ise ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler

Kayıt yenileme
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen

veya noter tasdikli özel vekâlet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçe-
vesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını
yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez savunma
sınavına giremez.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu, Anabilim/Anasanat dalı başkanlığının

önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt
dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya
enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda,
en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 37 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:
a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

talık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri
de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı
ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü
yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek
lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Bir öğretim üyesi, en fazla on iki lisansüstü öğrencinin tez danışmanlığını yapabilir.
Bu on iki üst sınırın düşürülmesine veya %50’ye kadar artırılmasına enstitü yönetim kurulu
yetkilidir.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan
dersi açılabilir.

e) Bitirme ödevi, dönem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme
ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakıl-
maksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 38 – (1) Sınavların değerlendirilme esasları şunlardır:
a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu

değildir.
b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygula-

maların ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.
c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zaman-

larda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en
az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en
düşük 65, doktora için en düşük 75'tir.

12 Mart 2017 – Sayı : 30005                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girme-
yen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sı-
nav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 39 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre
karşılıkları, Tablo-1’de gösterildiği gibidir. Tablo-2’de kısaltmaların açıklamaları yer almak-
tadır.

Tablo-1: Notların harf karşılıkları ve açıklamaları
Not Harf Karşılığı Açıklama Katsayısı
93-100 AA Pekiyi 4
87-92 BA İyi 3,5
81-86 BB Orta 3
75-80 CB Doktora için en düşük başarı notu 2,5
65-74 CC Yüksek lisans için en düşük başarı notu 2
61-64 DC Geçmez 1,5
60 ve altı DD Geçmez 1

Tablo-2: Kısaltmalar ve açıklamaları
Kısaltma Açıklama Puan
FG Sınava girmedi 0
DZ Devamsız 0
BŞ Başarılı -
FF Başarısız -

Ders tekrarı
MADDE 40 – (1) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrarlanır. Başarısız olunan seçmeli

derslerin yerine öğrenci, ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim
kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bu-

lunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdür-
lüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bu-
lunmadığını değerlendirmek üzere dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi değer-
lendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna onbeş gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü
yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı
MADDE 42 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir yataklı tedavi kuru-

mundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alı-
nacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl
sonu sınavları için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki
durumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini
gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.
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Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede ala-

rak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay içe-
risinde başvurmak koşuluyla, ilgili Anabilim/Anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulun-
duğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü
yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı
olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme duru-
muna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru de-
ğerlendirme tarihi itibarıyla 14 üncü maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek
lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun
görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına
geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart-
ları yerine getirmek zorundadır.

Öğrenci değişimi
MADDE 45 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğ-

rencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya
iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili ensti-
tüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının
nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili Anabilim/Anasanat dalının teklifi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yö-
netim kurulu kararları uygulanır.

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

(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.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 11/4/2016 tarihli ve 29681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 46 ncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İş sağlığı: Çalışanların sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitelerin iş sağlığı alanında hizmet veren bi-

rimleri ve yurt içi ve yurt dışındaki iş sağlığıyla ilgili kurumlarla Üniversitenin ilgili birimle-

rinin işbirliğini sağlayarak, Türkiye’nin iş sağlığı alanında, bilime ve teknolojiye yönelik et-

kinliklerde bulunmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve Türkçe veya yabancı dil-

lerde yayımlamak,
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b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri

faaliyetlerde bulunmak,

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,

ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak

yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek,

ç) İş sağlığı ile ilgili hizmet veren birimlerde her türlü çalışmayı yapmak, bu alanda

her türlü eksiklik ve aksaklıkları araştırarak, Türk endüstrisinin iş sağlığı alanındaki ihtiyaçla-

rına cevap verebilmek,

d) İş sağlığı konusunda yetişmiş olan Türk bilim insanlarının dış ülkelerde konuyla

ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,

e) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası

bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımla-

mak,

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak,

g) Akredite iş sağlığı laboratuvarları kurarak ölçüm ve analizler yapmak,

ğ) Toplumda iş sağlığı bilincini geliştirmek için ve Merkezin amacı ile ilgili her türlü

faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kuruludur.

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Rek-

tör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere

Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür Yar-

dımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı Müdüre ve-

kâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında buluna-

madığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir

Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,

c) Merkezin bütçesini, Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak, Rektörün onayına sun-

mak, onaylanan ve çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün

onayına sunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam

zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen

üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerekli olduğunda da olağanüstü ola-

rak Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yö-

netim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır.

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve değerlendirmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti

bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni

Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yü-

rütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen

eğitim ve öğretime 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) Akademik Anabilim Dalı Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik

Anabilim Dalı Kurulunu,
c) Dekanlık: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
ç) Fakülte: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Ku-

rulunu,
f) ÖBS: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,
ğ) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik takvim
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun önerisi üzerine, Sena-

tonun belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür. Fakülte bir sonraki eğitim-öğretim yılına
ait kayıt yenileme, eğitim-öğretim, sınavlar ve yarıyıl ile yaz tatilleri dönemlerini kapsayan
akademik takvim önerilerini Senatoya sunar.

Eğitim-öğretim sistemi
MADDE 6 – (1) Fakültede örgün eğitim-öğretim yapılır. Öğretim, ders konuları ve sa-

atleri arasında koordinasyon esasına göre düzenlenmiş olan entegre sistemle yürütülür. Bu ko-
ordinasyon 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ders kurulları şeklinde uygulanır. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda,
ön şartsız dersler hariç bir yıl bütündür ve tek ders olarak kabul edilir. 4, 5 ve 6’ncı sınıflarda
her staj bir derstir. Öğrenci mezun olabilmek için tüm ön şartlı ve ön şartsız dersleri geçmek
zorundadır.
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Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) Dersler yıllık olarak düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar

yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(2) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıl olup, bir yarıyıl en az on dört haftadan ve

bir yıl en az 150 eğitim-öğretim gününden oluşur. Bu süreye yılsonu sınav süreleri dâhil değil-
dir. Senato gerekli gördüğü hallerde eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.

Eğitim ve öğretim süreleri
MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı yıldır. Öğrenciler programlarını

azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma
süreleri dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğ-
renim süresinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi
ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste öğ-
renim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Senatonun kararı ve Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Muafiyetleri ilgili kurullarda kabul edilen öğrencilerin daha önce eğitim-öğretim
gördükleri süre öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ilave edilir.

1, 2 ve 3’üncü sınıflar
MADDE 9 – (1) 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrenci, bir sınıfın ön şartlı dersini başarı ile

tamamlamadan, bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı sınıfın ön şartlı dersini, müteakip yılda
tekrarlar. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda öğrencinin not ortalaması ön şartlı dersten en az 60 puan
(harf karşılığı CC) olması halinde bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.

(2) Başarılmayan ön şartsız dersler, o dersin verildiği ilk eğitim-öğretim döneminde
öncelikle tekrarlanır. Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci, ön şartlı dersler dikkate alı-
narak, bir üst yılın programından ders alabilir.

4 ve 5’inci sınıflar
MADDE 10 – (1) 4 ve 5’inci sınıflarda eğitim-öğretim, teorik ve uygulamalı stajlar

şeklinde düzenlenir. Bir sınıfın bütün stajlarında başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa geçe-
mez. Her bir stajdan başarılı sayılmak için en az 60 puan (harf karşılığı CC) not alınması ge-
rekmektedir. Staj tekrarlayarak başarılı olan öğrenci, staj başlama tarihleri dikkate alınarak bir
üst sınıfın stajlarına intibak ettirilir.

(2) Tek stajı kalmış olan bir öğrenciye, Fakülte dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarında
ilgili stajı yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Ku-
rulunca değerlendirilir.

6’ncı sınıf
MADDE 11 – (1) 6’ncı sınıf, 12 ay süreli uygulama eğitiminin olduğu ön hekim döne-

mini kapsar. Bu dönemde başarı; çeşitli çalışma ve performans kriterleri göz önüne alınarak
Fakülte tarafından düzenlenen yeterlilik belgesi ile değerlendirilir. Akademik Anabilim Dalı
Kurulu yeterliliği belirlemede yazılı ve/veya sözlü sınav düzenleyebilir.

(2) Stajlardan yeterlilik alamayan öğrenci yeterlilik alana kadar stajı tekrarlamak zo-
rundadır. Yeterlilik alamayan öğrenci ile mazereti nedeniyle devam edemeyen öğrenciye uygun
ek süre verilir.

(3) Fakülte dışındaki yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim kurumlarında en çok bir staj
yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından değerlendirilir.

Danışman tayini
MADDE 12 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problem-

lerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce koordinatörlük tarafından
bölümün öğretim elemanları arasından öğrenci danışmanları görevlendirilir.
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Koordinasyon ve koordinatörler kurulu
MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler

kurulunca sağlanır. Bu kurul, Fakülte dekanı başkanlığında, baş koordinatör ve sınıf koordi-
natörleri ile yardımcılarından oluşur. Koordinatörler her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte
dekanı tarafından görevlendirilir.

Staj yöneticisi
MADDE 14 – (1) Staj veren anabilim dalındaki öğretim üyelerinden biri anabilim dalı

başkanı tarafından staj yöneticisi olarak görevlendirilir. Staj yöneticisi, stajın yürütülmesi ve
sınavının yapılmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri

Kayıt
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniver-

sitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı
ile yapılır.

(2) Fakülteye öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre yapılır.
Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite ta-
rafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise ada-
yın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak adaylar zorunlu hallerde
resmi yetki verdikleri vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri olmaksızın kayıt için zamanında başvurmayan veya
gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler. Mazeretleri bu-
lunan adaylar kesin kayıtlarını bu maddedeki hükümlere uymak şartıyla yakınları vasıtasıyla
yaptırabilirler.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı, ilgili mevzuat hükümleri ile Rektörlük tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 16 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi
halinde yenisini almak için gazetede yapılacak kayıp ilanı ile birlikte gerekli yasal işlemlerin
tamamlanması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti ve Devam Durumu

Ön şartlı dersler
MADDE 17 – (1) Tıp Doktorluğu öğretim düzeyi programında bir sınıf bir sonraki sı-

nıfın ön şartıdır. Tüm ön şartlı dersler tamamlanmadan bir üst sınıfa geçilmez. Yatay geçiş ve
diğer üniversite programlarıyla gelen öğrencilerde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 4 ve
5’inci sınıf staj dersleri arasında intibak yapılabilir.

Ön şartsız dersler
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine

göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün öğrenciler
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için ortak zorunlu derslerdir. Temel Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri
diğer zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olarak seçilebi-
lirler.

(2) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada iki saat,
Temel Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri bir yarıyılda, Yabancı Dil
dersi her iki yarıyılda haftada en az iki saat olarak okutulur.

(3) Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrencinin
seçmiş olduğu zorunlu dersler eğitim yılı içinde tekrar değiştirilemez.

Düzey belirleme ve yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin yabancı dil

ve bilgisayar seviye tespit sınavları, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ve Üniversite
Yönetim Kurulunun tespit ettiği tarihlerde eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yapılır. Bu sı-
navların sonunda öğrencilerin temel bilgi teknolojisi kullanımı ve eşdeğer dersleri ile zorunlu
yabancı dil dersinden muaf olup olmayacakları belirlenerek ilan edilir.

Kayıt dondurma
MADDE 20 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili alınan kararlar eğitim-öğretim yarıyılı/yılı

başlarında uygulanır. Öğrenciler, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretleri veya öğrenim
ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir kez toplam bir yıla kadar kayıt dondurarak izinli sayıla-
bilirler. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu yıla kadar kaydı dondu-
rulur.

Ders muafiyeti
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin; daha önce mezun oldukları veya kayıt sildirdikleri yük-

seköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğ-
retimin başlamasından itibaren on beş gün içinde yapacakları başvurular, Fakülte Yönetim Ku-
rulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu kararda
öğrencinin öğrenim göreceği yarıyılı/yılı belirtilir. Muaf notu Yükseköğretim Kurulunun be-
lirlediği puan cetveline göre çevrilir.

Ders kayıt ve ders tekrarı
MADDE 22 – (1) Öğrenciler; öğrencilik haklarından faydalanabilmek için akademik

takvimde belirtilen süre içinde, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen katkı payını ödeyerek
yıl kaydını yaptırmak zorundadır. Katkı payını ödemeyenlerin ders kaydı yapılmaz. Birinci sı-
nıfta eğitim-öğretime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yü-
kümlüdür.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını za-
manında kendisi yaptırmak zorundadır.

(3) Süresi içinde kaydını yenilemeyenler, haklı ve geçerli mazeretleri sona erdikten
sonra bir hafta içinde başvurmak zorundadır. Kayıt yenilemelerine karar verilen öğrencilerin
kayıt yenileme tarihleri ilgili yönetim kurullarınca belirlenir. Öğrenciler, süresi içinde ve usu-
lüne uygun olarak kaydolmadıkları derse devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremezler
ve bu süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu geçersiz sayılır. Ders kaydı
yaptırmayan öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez. Öğrenciler ka-
yıtlı olmadıkları derslere izin alarak dinleyici olarak katılabilirler.

Devam durumu
MADDE 23 – (1) Öğrenciler; teorik derslere en az %70 ve uygulamalı derslere en az

%80 oranında devam etmek zorundadır. Devam durumu öğretim üyeleri tarafından derslerde
yapılacak yoklamalarda tespit edilir.
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(2) Devamsızlığın hesabında her bir kuruldaki ve stajdaki toplam ders ve uygulama
saati esas alınır. Buna göre koordinatör veya staj yöneticisi tarafından hesaplanan devamsızlık
oranı birinci fıkrada belirtilen miktarı aşıyorsa öğrenci kurul veya staj sonu sınavına alınmaz.

(3) 4, 5 ve 6’ncı sınıflarda devamsızlık süresi pratik dersler ve klinik uygulamalarda
%20’yi aşan öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde
öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Mazeretli veya mazeretsiz
devamsızlıkları %20’yi aşan öğrenci, sınavlara girebilmek için devamsız olduğu süreyi tamam-
lamak zorundadır.

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, fakülte ve/veya
yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin
%50’sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel
faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgele-
mek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav
hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi
içindedir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derse devam zorunluluğunu
yerine getirmeyen öğrencilerin devamsızlık durumu, derslerin bitiminde öğretim elemanı ta-
rafından ÖBS’ye işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar

Sınav esasları
MADDE 24 – (1) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı [test veya klasik] veya hem sözlü hem

yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bir ders veya ders
kurulunun teorik ve onun tamamlayıcısı olan pratik sınavı birlikte değerlendirilir. Pratik sınava
girmeyen öğrenci o kurulun, stajın, bütünleme veya yılsonu sınavının teorik sınavına alınmaz.
Teorik sınav yapılması mecburidir.

(2) Sözlü olarak yapılan sınavlarda en az iki öğretim üyesi bulunması gereklidir. Tek
öğretim üyesinin bulunduğu branşlarda veya buna benzer durumlarda yakın branştan bir öğre-
tim üyesi refakati sağlanır. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavlarında yapılacak pratik
sınava girmeyen veya başarısız olan öğrenci teorik sınava alınmaz. Teorik sınav, sözlü, yazılı
veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılabilir.

(3) Ön hekimlik eğitiminde 11 inci maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak not tak-
dirinde öğrencinin staj süresindeki çalışmaları dikkate alınır.

(4) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen zaman ve yerde sınava girmek zorun-
dadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Koordinatör veya staj yöneticisi sınav sonuçlarını
sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde, ÖBS’ye girer ve onaylar.

(5) Her türlü sınava ait sınav evrakı, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara
göre iki yıl süre ile saklanır.

Sınava girme şartları
MADDE 25 – (1) Öğrenci hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte

girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır. Girmeye hak kazanmadığı
sınava giren öğrencinin aldığı not geçersizdir. Öğrenci bir sınıfın yılsonu veya yılsonu bütün-
leme sınavlarına girebilmek için o derse kayıt olmak, asgari devam şartını sağlamak zorundadır.
Bir staj sonu veya staj sonu bütünleme sınavlarına girebilmek için o staja kayıt olmak ve devam
etmek zorundadır. Mazeretsiz yılsonu sınavına girmeyen öğrenci yılsonu bütünleme sınavına
giremez.

Sınav programı
MADDE 26 – (1) Ön şartlı derslerin sınav takvimi akademik takvime göre belirlenir

ve uygulanır.
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(2) Ön şartsız derslerin ara, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı programları Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğren-
cilere duyurulur.

Sınav türleri
MADDE 27 – (1) Sınav türleri aşağıdaki şekildedir:
a) Ara sınav, 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda her ders kurulu sonunda ve ön şartsız dersler için

yapılan sınavdır.
b) Yılsonu sınavı, 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ve son ders kurulu sınavının bitiminden en

az on gün sonra yapılan ve bütün ders veya ders kurullarını kapsayan tek bir sınavdır. Bu sınava
girmek zorunludur. Ancak geçerli bir mazereti nedeniyle bu sınava giremeyen öğrenci mazeret
hakkını bütünleme sınavında kullanır.

c) Yarıyıl sonu sınavı, ön şartsız dersler için ders bitiminden bir hafta sonra yapılan sı-
navdır.

ç) Bütünleme sınavı, yılsonu sınavından veya ön şartsız derslerden başarısız olan öğ-
renciler için yılsonu sınavından en az on gün sonra yapılan sınavdır. Bu sınavın mazeret hakkı
yoktur.

d) Staj sonu sınavı, 4 ve 5’inci sınıfta her stajın sonunda yapılan sınavdır. 6’ncı sınıfta
sınav yapılması anabilim dalı kararına bağlıdır.

e) Staj sonu bütünleme sınavı, staj sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için birinci
yarıyıl ve ders yılı sonu stajlarının bitiminden en erken yedi gün sonra yapılan sınavdır. 4 ve
5’inci sınıfta, ilgili yılın tüm stajlarını tamamlamış, en fazla iki stajdan bütünlemeye kalmış
öğrenciler, bu sınav haklarını bütünleme sınav tarihini beklemeden koordinatörlüğün belirlediği
tarihlerde ilk staj sonu sınavına katılarak kullanabilirler. Yarıyıl sonu bütünleme sınavına katı-
lacak öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir bir gerekçe göstermesi duru-
munda bütünleme sınav hakkını yılsonu bütünleme sınavları sırasında kullanabilir.

f) Mazeret sınavları ise bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli mazereti Fakülte
Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için, mazeretlerinin bitimini takiben yedi gün içe-
risinde başvurmaları halinde giremedikleri ara sınav hakkını Fakültenin belirleyeceği program
ve tarihe göre kullandıkları sınavdır. Her ne sebeple olursa olsun, akademik takvim süresi dı-
şında mazeret sınavı açılamaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı ve-
rilmez.

(2) Yılsonu bütünleme ve staj sonu bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenciler o
sınıfı veya stajı/stajları tekrarlar.

ALTINCI BÖLÜM
Değerlendirme ve Mazeretler

Sınav değerlendirme esasları
MADDE 28 – (1) Harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekildedir:

Başarı Notu Katsayı Puan
AA 4,00 88-100
BA 3,50 81-87
BB 3,00 74-80
CB 2,50 67-73
CC 2,00 60-66
DC 1,50 53-59
DD 1,00 46-52
FD 0,50 39-45
FF 0,00 0-38
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(2) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir
öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Bir ders kurulunun ara sınav, yılsonu sınavı ve yılsonu bütünleme sınavında, o ders
kurulunu meydana getiren derslerin her birinden ağırlıklarına göre alınan notların toplamı, o
sınavın notunu belirler. Bir ders kurulundaki derslerin bir veya daha fazlasından %50’den az
not alan öğrencinin, o dersten aldığı not ile o dersin toplam notunun %50’si arasında kalan
fark, ders kurulu sınavı toplam notundan düşülür. Not toplamı 0 (sıfır)’ın altında ise öğrencinin
aldığı not 0 (sıfır) olarak ilan edilir.

(4) Ön şartlı derslerin ara sınavlar not ortalaması hesaplamasında, öğrencinin her bir
ders kurulunun sonunda yapılan ara sınavda almış olduğu not, ilgili ders kurulunun AKTS de-
ğeri ile çarpılarak 60’a bölünür. Bu şekilde ortaya çıkan ara sınav sonuçlarının toplamı ile ara
sınavlar not ortalaması elde edilir ve bu notun %60’ı ara sınav notu olarak hesaplanır.

(5) Ön şartsız derslerin ara sınav not ortalaması ise öğrencinin almış olduğu notun %40’ı
olarak hesaplanır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava
katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu 0 (sıfır) olarak kabul edilir ve ara sınav not or-
talaması buna göre hesaplanır.

(6) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak ilan edilir. 0,5 ve üstü kesirler
tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı puanı, ara sınav notu ile yılsonu sınavı veya bütünleme
sınavı notunun %40’ının toplanması ile elde edilir. Başarı notu 60’tır. Ön şartsız derslerde
başarı notu ara sınav notunun, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %60’ına ilavesi
ile bulunur. Başarı notu 60’tır.

(7) Staj sınavları teorik ve pratik olarak yapılır. Pratik sınavı geçmeyen öğrenci teorik
sınava alınmaz. Teorik sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Geçme
notu teorik sınavlarının ortalaması olup, sınıf geçme notu 60’tır.

(8) Mezuniyet başarı derecesi ön şartlı ve ön şartsız tüm derslerin ağırlıklı not ortala-
masıyla hesaplanır. Mezunlar arası derecelendirmede doğrudan sınıf geçenler öncelik alırlar.

Kredi hesabı
MADDE 29 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetleri kredi esası üzerinden aşağıdaki gibi de-

ğerlendirilir:
a) Teorik derslerin bir saati bir kredidir.
b) Pratik ders uygulamaları, laboratuvar ve klinik beceri uygulamalarının iki saati bir

kredi sayılır.
c) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar

çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.
ç) 2547 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde

isteğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri kredisizdir.
Ders alma, transfer etme, değişim programı ve özel öğrenci
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulundan izin almak şartı ile denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders
alabilirler ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilirler. Ders transferinde, diğer yükseköğ-
retim kurumlarından alınan derslerin notları, 28 inci maddeye göre harf notuna karşılık gelen
puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

(2) Fakülte dışındaki yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim kurumlarında en çok bir staj
yapma izni verilebilir. Yurt içi ve yurt dışı staj yapma istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca de-
ğerlendirilir.
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(3) Değişim programları ve özel öğrenci statüsünde ders alma işlemleri, 24/4/2010 ta-
rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

Haklı ve geçerli mazeretler
MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,

doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Aile fertlerinden birisinin ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması ne-

deniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun Fakültece
kabul edilmesi,

ç) Ekonomik nedenlerle, Fakülte tarafından izin verilmek suretiyle öğrencinin eğitim
ve öğretimine ara verilmiş olması,

d) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya
öğrenciliğini engellemeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin
kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk durumu,
g) Fakülte Yönetim Kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen diğer durumların ortaya

çıkması,
(2) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir

hafta içinde Fakülteye yapılır.
İzinler
MADDE 32 – (1) Sağlık nedeni hariç öğrenciye belgeleyeceği önemli ve haklı neden-

leri bulunması veya eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak burs, staj veya araştırma imkânları
doğması halinde, eğitim-öğretim süresince Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir defaya mahsus
olmak üzere, toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami yasal eğitim-öğretim
süresine eklenir. Bu tür izinler ile başvuruların, kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması
gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma, Yatay Geçişler, Kayıt Silme ve Sildirme

Mezuniyet
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve eğitim-öğretim

programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler
mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin
eğitim-öğretim programın tamamladığı tarihtir. Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet
belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması
ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(3) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar
Senato tarafından belirlenir.
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Diplomalar
MADDE 34 – (1) Tıp Doktorluğu öğretim düzeyi programının ilk iki sınıfının bütün

derslerinde başarılı olduğu halde bu programın bütününü tamamlayamaz durumda bulunan öğ-
rencilere Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması, ön hekimlik dönemini başarıyla ta-
mamlayan öğrenciye Lisans Diploması verilir.

(2) Mezun olan öğrencilere verilen diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer evraklar,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Yatay geçişler
MADDE 35 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş, Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjan ve usule göre yapılır. Yerleştirilen
öğrencilerin intibakı Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürütülür.

Kayıt silme veya sildirme
MADDE 36 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silme ve ilişik kesme ne-

denleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen azami süreler içerisinde öğrenimini tamam-

layamaması.
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması.
c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-

poru ile belgelendirilmesi.
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
d) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması.
(2) Kayıt sırasında verdikleri belgelerde noksanlık veya tahrifat olanlar veya başka bir

yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış bulunanların kesin kayıtları yapılmış
olsa bile, Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler mezun olsalar bile kendilerine
verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 37 – (1) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağ-

lanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliğini, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Her türlü tebligat, bu adrese yazılı olarak yapılmak veya
Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğ-
renciler, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin işleri
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; 2547 sayılı Kanun ve

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları süre içinde hiçbir

eğitim-öğretim ve sosyal faaliyete katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Fakülte
Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu görevini yerine getirir.

(3) Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aran-
makta olduğu resmi makamlarca Fakülteye bildirilenlerin sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak,
tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya hükümlülük almış bulunanlardan hükümlülük
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hali sona ermiş olanların, tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki öğretim haklarını kullanma
şekli ve usulü kazanılmış hakları saklı kalacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştı-
rılır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 39 – (1) Fakülte ilan panosuna asılan her türlü duyuru, ilan ve tebligat yerine

geçer. Kurul sınav soruları ve cevapları ilan panosuna bir hafta içerisinde iki gün süreyle asılır.
(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarında maddi hata gerekçesiyle itirazını, sonuçların Fakül-

tede ilanından itibaren bir hafta içinde ve yazılı olarak Dekanlığa verebilirler. Dekanlıkça ilgili
dönem koordinatörünün görüşü alınarak yapılacak incelemede maddi hata tespiti halinde, Fa-
külte Yönetim Kurulu gerekli düzeltmeyi yapar. Başka nedenle not düzeltilmesi talep edilemez.
İnceleme on beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuçların ilanından sonra bir hafta içerisinde
yapılmayan başvurular geçersiz sayılır.

Harçlar
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için her ya-

rıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeleri
zorunludur. Herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrenciden daha önce alınan katkı payı ve öğ-
renim ücreti geri ödenmez.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato ve Fakülte

Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 20/11/2000 tarihli ve 24236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kı-

rıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-
versitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Mütevelli Heyetinin üyeleri ve birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Üniversite
ile ilgili bir ticari faaliyette bulunamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“İlgili dekan ve bölüm başkanının ortak önerisi ve akademik işlerden sorumlu rektör
yardımcısının onayı ile ve Rektörün bilgisi dâhilinde araştırma ve inceleme amacıyla Üniversite
kampusu dışında geçirilecek sürelerin bir yılda en çok altı haftalık kısmı izinden sayılmaz. Bu
şekilde görevlendirilenler yaptıkları çalışmalar hakkında bir ay içinde Rektörlüğe rapor verir-
ler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/905 
Davacı : K.H. 
Sanık : HOSSEIN SHERAFFATALAB, Amırreza ve Monir oğlu, 

30/04/1987 TEHRAN ĠRAN doğumlu,. ESHRATABBAD K-5 V-4 
ĠRAN Tehran adresinde oturur. 

Suç : Bir Adet AteĢli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma, 
Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla AteĢ Etme, 
Mühürde Sahtecilik 

Suç Tarihi / Saati : 06/09/2015 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 31/01/2017 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Bir Adet AteĢli 

Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda 
Silahla AteĢ Etme, Mühürde Sahtecilik suçlarından kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce 
yapılan yargılama sonunda sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik 
karar verilmiĢ olup, sanık HOSSEIN SHERAFFATALAB'a ulaĢılamadığından gerekçeli kararın 
7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan 
olunur. 1633 

————— 
Esas No : 2016/685 
Sanık : MUHAMMED DAVUD NĠġANZADE, Ġbrahim ve Güleser oğlu, 

01/01/1974 AFGANĠSTAN doğumlu, AFGANĠSTAN adresinde 
oturur. 

Suç : Göçmen Kaçakçılığı Yapma 
Suç Tarihi / Saati : 14/07/2016 
Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/01/2017 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Göçmen 

Kaçakçılığı Yapma suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında 3 yıl 4 Ay Hapis ve 16.660,00 - TL Adli Para cezası verilmiĢ olup, sanık 
MUHAMMED DAVUD NĠġANZADE'nin bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 
Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 1634 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRĠKAMIZDA MEVCUT TEPHĠR VE ISITICI BORU TEMĠZLEME ĠġĠ ĠLE  
DĠFÜZYON KULESĠ VE HAġLAMA TEKNESĠ SÜZGEÇLERĠ  

TEMĠZLEMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Ġhale kayıt numarası : 2017/111058 
1 - Ġdarenin  
a) Adı ve adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġekerevleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
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APARAT BORU 

Adı Miktar Evsafı (mm) Malzeme Miktarı (adet) 

Sulu ġerbet 4 Ø 35x1,5x4000mm Karbon Çelik 3158 

II. Karbonatlama 2 Ø 35x2,0x4000mm Karbon Çelik 1480 

Kireçli Ham ġerbet 6 Ø 35x2,0x4000mm Karbon Çelik 3752 

Vakum Brüde 3 Ø 34x1,5x4000mm  Paslanmaz çelik  1704 

Prese Suyu 3 Ø 35x1,5x4000mm Paslanmaz çelik 1152 

Sirkülasyon ġerbeti 2 Ø 35x1,5x3510mm Paslanmaz çelik   762 

Tephir 1 1 Ø 35x2x4000mm Paslanmaz Çelik 6400 

Tephir 2A 1 Ø 35x2x3200mm Karbon Çelik 6400 

Tephir 2B 1 Ø 35x2x3005mm Paslanmaz çelik 5270 

Tephir 3A 1 Ø 35x2x3200mm Paslanmaz çelik 6400 

Tephir 3 B 1 Ø 35x2x3005mm Karbon Çelik 5270 

Tephir 4 A 1 Ø 35x2x3005mm Karbon Çelik 5270 

Tephir 4 B 1 Ø 34x2x2750mm Karbon Çelik 3418 

Tephir 5 1 Ø 35x2x3005mm Karbon Çelik 3440 

 TOPLAM 

 

APARAT MĠKTAR (Ad.) YÜZEY ALANI (m²) 

3000t/g Difüzyon yan süzgeci 12 8 

3000t/g Difüzyon taban süzgeci 20 8 

1800t/g Difüzyon yan süzgeci 8 5 

1800t/g Difüzyon taban süzgeci 16 4 

3000t/g HaĢlama teknesi alın süzgeci 12 6 

3000t/g HaĢlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci   1 3,5 

1800t/g HaĢlama teknesi alın süzgeci 12 6 

1800t/g HaĢlama teknesi sirkülasyon üst süzgeci   1 3,5 

 

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 45 iĢ günüdür  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 27/03/2017 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 27/03/2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2123/1-1 
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1 ADET REAL TĠME PCR CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

1 adet Real Time PCR Cihazı alımı. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/107275 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Ġncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 18 50   Faks: 0 372 257 45 79 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Real Time PCR Cihazı alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : B.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü Ġncivez / ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 45 

(KırkbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü Sezai 

Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 23/03/2017 - Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ġdari ġartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
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4.1.7.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1.) ve (4.1.2.) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Teklif veren firmaların önerdikleri cihazda CE belgesi bulunmalı, teklif veren veya 

üretici firmanın ISO9001 sertifikası bulunmalıdır. 

4.3.1.1. Teklif veren firmalar üretici firma tarafından verilmiĢ temsilcilik belgesine sahip 

olmalıdır. 

4.3.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, broĢür, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik Ģartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.3.2.1. Teklif edilen cihaza ait tanıtıcı broĢür, katalog, teknik doküman ve fotoğraf vb. 

belgeler Türkçe veya Ġngilizce olarak ihale baĢvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif veren firmalar Teknik ġartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye 

uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir. 

4.3.2.3. Teklif veren firmalar cihazın her türlü fabrikasyon ve montaj karĢı en az iki yıl 2 

(iki) yıl ücretsiz garantili, 8 (sekiz) yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis 

hizmet garantisine dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır. 

Yukarıda sayılan belgeler Ġhale dosyasında sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen hükümler haricinde, teknik Ģartname hükümleri geçerlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi 

Ġncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 23/03/2017 PerĢembe günü Saat 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Birimi Ġncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2180/1-1 



12 Mart 2017 – Sayı : 30005 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.00/759 

Toplantı Tarihi ve No : 23.02.2017 - 182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.02.2017 - 3828 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Eskisaray Köyünde yer alan tapunun 158 ada, 2 parsel ve 157ada, 

27 parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Eskisaray Köy Tüzel kiĢiliğine ait Köy Mezarlığının 2863 sayılı 

kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine iliĢkin; Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.02.2016 tarih ve 1130 

sayılı rapor, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.02.2016 tarih 

ve 38092246-165.02-64.00/759-500 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 

21.04.2016 tarih ve 85297090-170.03.01/E.940997 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.05.2016 tarih ve 38092246-165.02-

64.00/759-1091 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Tapu Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 71812629-

160.99/E.1235473 sayılı yazısı ve eki, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğünün 08.06.2016 tarih ve 26163249-754-Otomatik 6981 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

20.02.2017 tarih ve 765 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Eskisaray Köyünde yer alan, tapunun 158 ada, 2 parsel ve 157 

ada, 27 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Eskisaray Köy Tüzel KiĢiliğine ait, Eskisaray Köy 

Mezarlıklarının kararımız eki tescil fiĢi doğrultusunda, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  43.06/524 

Toplantı Tarihi ve No : 23.02.2017-182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.02.2017-3822 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Kayı köyü civarındaki orman sahası üzerinde yer alan ve 

kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Nekropol alanının 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında 

I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.11.2016 tarih ve 70728218-156.01/2811 sayılı yazısı ve ekleri, 

faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2016 tarih ve 38092246-165.02-

43.06/524-2235 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 09.11.2016 tarih ve 38092246-165.02-43.06/524-2248 sayılı yazısı ve eki, 

Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğü, Emet Kadastro Biriminin 22.11.2016 tarih ve 65820641 

(TavĢanlı)-160.99-E.2573951 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği; Ġller 

Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi BaĢkanlığı’nın 17.11.2016 tarih ve Kütahya 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 01.12.2016 tarih ve 58612938-045.01-E.5338 sayılı 

yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 

02.12.2016 tarih ve 18031414-045-242526 sayılı yazısı, Kütahya Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel 

ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 07.12.2016 tarih ve 35867791-754- 13829 sayılı yazısı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 07.12.2016 tarih ve 96709717-

307.99(05) 218578 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 15.02.2017 tarih ve 729 sayı ile kayıtlı rapor okundu, 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Kayı köyü civarındaki orman sahası üzerinde yer alan ve 

kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Nekropol alanının 01.11.2016 tarihli Kütahya Müze Müdürlüğü 

uzman raporu doğrultusunda I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, alana 

iliĢkin hazırlanan sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastro haritası, tescil fiĢi ve Ģerh 

konulacak parsel Ģerh listesinin onaylanmasına; müze raporunda belirtilen kaçak kazı çukurlarının 

savcılık soruĢturması tamamlandıktan sonra Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

belgelenerek (fotoğraf, çizim vs.) kapatılmasına, kaçak kazıyı yapan kiĢiler hakkında TavĢanlı 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve suç duyurusu sonucundan Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2015 - 124 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2015 - 2073 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.210/58.00.228/58.00.559 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Yahyabey Mahallesi’nde, tescilli Çukurpınar Camii’nin ve 

minaresi tescilli Ganem (Tarhana) Camii’nin koruma alanlarının yeniden değerlendirilmesi 

sonucu alınan Kurulumuzun 28.03.2015 tarih ve 2046 sayılı kararı doğrultusunda Sivas 

Belediyesince minaresi tescilli Ganem (Tarhana) Camii’nin mevcut koruma alanı ile tescilli 

Çukurpınar Camii’nin öneri koruma alan sınırının üzerine iĢlendiği imar planı krokisinin 

incelenerek konunun Kurulumuzda yeniden değerlendirilmesini talep eden Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 28.04.2015 tarih ve 331 sayılı dosya inceleme raporu okundu ve 

açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Yahyabey Mahallesi’nde, tescilli Çukurpınar Camii’nin ve 

minaresi tescilli Ganem (Tarhana) Camii’nin koruma alanlarının kararımız eki imar planı örneği 

üzerinde belirlendiği Ģekli ile uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 3392 SĠVAS 

Dosya No : 44.05.34 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Söğüt Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 45 ada, 8 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde Malatya Kültür Envanteri çalıĢmaları 

kapsamında tespit edilen Çukurkavak Arkeolojik YerleĢimi ve Antik Mezarlık Alanı’nın 

tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Bölge Kurulu 

raportörün 17.02.2017 tarihli ve 127 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Söğüt Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 45 ada, 8 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde Malatya Kültür Envanteri çalıĢmaları 

kapsamında tespit edilen Çukurkavak Arkeolojik YerleĢimi ve Antik Mezarlık Alanı’nın 2863 

sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. 

derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Çukurkavak Arkeolojik YerleĢimi ve Antik Mezarlık Alanı I. derece arkeolojik sit geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma 

koĢulları hükümlerinin belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 3391 SĠVAS 

Dosya No : 44.05.35 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Söğüt Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 40 ada, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 234 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazlarda Malatya Kültür Envanteri 

çalıĢmaları kapsamında tespit edilen Çıtlıklınıntepe Höyük’ün tescilinin yapılmak üzere 

Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Bölge Kurulu raportörün 20.02.2017 tarihli ve 

134 sayılı dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, Söğüt Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 40 ada, 

224, 225, 226, 227, 228, 229, 234 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazlarda Malatya Kültür Envanteri 

çalıĢmaları kapsamında tespit edilen Çıtlıklınıntepe Höyük’ün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece 

arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Çıtlıklınıntepe Höyük I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 183 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 3385 SĠVAS 

Dosya No : 44.08.54 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Görgü Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 184 ada, 20 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde Malatya Kültür Envanteri çalıĢmaları 

kapsamında tespit edilen TavĢanburuntepe Tümülüsü’nün tescilinin yapılmak üzere Kurulumuzda 

değerlendirilmesi isteminde bulunan Bölge Kurulu raportörün 17.02.2017 tarihli ve 126 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Görgü Mahallesinde özel mülkiyete ait tapunun 184 ada, 20 

nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde Malatya Kültür Envanteri çalıĢmaları 

kapsamında tespit edilen TavĢanburuntepe Tümülüsü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 

belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar 

eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

TavĢanburuntepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

I. derece arkeolojik sit alanlarının 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak alanlar olması nedeniyle 

TavĢanburuntepe Tümülüsü sit sınırı ile çakıĢmalı olan ER:3304506 sayılı IV. Grup maden 

değerlendirme ruhsat sahasının sit sınırımızı dıĢında bırakacak Ģekilde ilgili kurumlar tarafından 

yeniden belirlenmesine, yeni belirlenecek olan ruhsat sahasında çalıĢma yapılması durumunda 

Kurulumuzdan izin alındıktan sonra faaliyete geçilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 3197 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.339 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Kızılırmak Mahallesi’nde, tapunun 939 ada, 43 parselinde kayıtlı, 

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.11.2007 tarihli ve 687 sayılı 

kararı ile tescilli Ġmaret Camii’nin koruma alan sınırının revize edilmesi istemine yönelik 

Kurulumuzun 28.09.2016 tarihli ve 3017 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan öneri koruma alan 

sınırının Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 06.12.2016 tarihli ve 940 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; 

konu ile ilgili Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 05.12.2016 tarihli ve 1780 sayılı yazısı 

ekindeki öneri koruma alan sınırı incelendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Kızılırmak Mahallesi’nde, tapunun 939 ada, 43 parselinde kayıtlı, 

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.11.2007 tarihli ve 687 sayılı 

kararı ile tescilli Ġmaret Camii’nin koruma alan sınırının kararımız ekinde gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine, koruma alan sınırı içerisinde yapılacak uygulamalarda Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3310 SĠVAS 

Dosya No : 58.07.34 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarıkale Köyü’nde, sit alanı dıĢında bulunan ĠskenderĢeyh 

Köyü ulaĢım ağındaki Koyrasıl ve ĠskenderĢeyh köprülerinin 2863 sayılı Yasa kapsamında 

değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 05.12.2016 tarih ve 2249-

5639 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

20.01.2017 tarih ve 44 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarıkale Köyü’nde, sit alanı dıĢında bulunan Erken 

Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu’daki ulaĢım ağındaki yol çalıĢmaları kapsamında inĢa edilen 

ĠskenderĢeyh köprüsünün 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak 

belirlenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin onanmasına, korunma alanının kararımız eki 1/2000 

ölçekli haritada belirlendiği Ģekliyle uygun olduğuna ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarıkale Köyü, Koyrasıl Mevkiinde, sit alanı dıĢında 

bulunan Koyrasıl Köprüsünün 2863 sayılı Kanununun 6. Maddesi kapsamında kalan özellikler 

taĢımadığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olmadığına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.12.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.12.2016 - 3269 SĠVAS 

Dosya No : 44.02.100 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi, Çimen Mahallesinde, tapunun 1146 parselinde kayıtlı; 

mülkiyeti Hacı Rukiye Cami Vakfına ait; Kurulumuzun 31.03.2016 tarih ve 2726 sayılı kararı ile 

tescil edilen Çimen Caminin aynı karar gereği hazırlanan tescil fiĢi ile korunma alanı paftasının 

kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

08.12.2016 tarihli ve 975 sayılı dosya inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Malatya Ġli, Arapgir Ġlçesi, Çimen Mahallesinde, tapunun 1146 parselinde kayıtlı; 

mülkiyeti Hacı Rukiye Cami Vakfına ait; Kurulumuzun 31.03.2016 tarih ve 2726 sayılı kararı ile 

tescil edilen Çimen Caminin koruma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği 

Ģekliyle uygun olduğuna; hazırlanan tescil fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2017 - 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2017 - 3311 SĠVAS 

Dosya  : 58.07.35 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarıkale Köyünde, sit alanı dıĢında bulunan Kelkit Köprüsü 

nün 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi istemini içeren Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)’nin 05.12.2016 tarih ve 2249-5639 

sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi. Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 20.01.2017 

tarih ve 43 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarıkale Köyünde, sit alanı dıĢında bulunan Kelkit Köprüsü 

nün 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2. Grup Yapı olarak belirlenmesine; hazırlanan 

tescil fiĢinin onaylanmasına; korunma alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği 

Ģekliyle uygun olduğuna ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 11/03/2017 tarihli ve 30004 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


