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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İşletme Müdürü, yardımcıları arasından, yardımcısı bulunmayan

yerlerde ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki bir veya daha fazla sayıda personeli ödeme

emri belgesi düzenlemek üzere gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/7/2012 28344



Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİMİ VE VERİMLİLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Ve-

rimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, yönetim organlarını, yönetim organ-
larının görevlerini ve bu organların çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline 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) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Kullanılan enerjinin verimliliğinin artırılması,
b) Enerji maliyetlerinin azaltılması,
c) Enerji verimliliğinin artırıcı yönde raporlar hazırlanması ya da hazırlatılması.
Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:
a) Verimlilik Arttırıcı Projelerinin (VAP) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar

araştırmaları yapmak,
b) Enerji depolama ünitelerinin uygunluğu ve ekonomikliği ile ilgili çalışma yaparak

raporlandırmak,
c) Enerji verimliliği ve yönetimi ile ilgili Üniversite kadrolarına yönelik bilgilendirme

ve anket çalışmaları yürütmek ve bunları bilimsel olarak raporlamak,
ç) Üniversite yerleşke alanlarında bulunan ve tasarlanacak mimari yapılarda enerji ve-

rimliliği ile ilgili raporların oluşturulmasında katkıda bulunmak,
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d) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve israfın önlenmesine yönelik önlemleri
ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,

e) Enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilimsel veri toplayıp bunları analiz etmek,
f) Mevzuata göre periyodik enerji etütleri yapmak/yaptırmak ve sonuçları değerlendir-

mek,
g) Enerji kayıplarının tespiti için gerekli görülen noktalarda ölçümler yaparak/yaptırarak

sonuçları analiz etmek,
ğ) İç ve dış mekânlarda kullanılan/kullanılacak aydınlatma armatürlerinin ve diğer do-

nanımların verimlilik değerlendirilmesini yapmak,
h) Yapılarda enerji verimliliği için gerekli şartnamelerin hazırlanmasında ilgili birimlere

görüş bildirmek,
ı) Enerji kesintilerinin olduğu dönemlerinde enerji yönetiminin en verimli olacak şekilde

planlamak,
i) Yıllık enerji tüketiminin değerlendirilmesinde kullanılan Ton Eşdeğer Petrol (TEP)

değerlerini güncellemek ve enerji kullanım dağılımının analizini yapmak,
j) Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını,

fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak,
k) Gerekli görüldüğünde enerji verimliliği, bina ve sanayi enerji yöneticisi eğitimleri

vermek/organize etmek,
l) Ulusal/uluslararası enerji yönetimi ve verimlilik konularında sempozyum düzenle-

mek/katkıda bulunmak,
m) Enerji ve enerji yakıtlarının tüketimi konularında veri analizi yapmak,
n) Enerji kompozisyonun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları

araştırmak; çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına
yönelik önlemleri hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafında üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sonra eren Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine
Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı bulunmadığı durumda, Müdür tarafından görevlendirilen
Yönetim Kurulu üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yö-

netim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak,
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak,
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c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, cihaz, ekipman, kırtasiye, tefrişat ve sarf malze-
meleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektör onayına sunmak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak,
e) Merkezin ihtiyaç duyması halinde gerekli kişileri görevlendirmek üzere Rektör ona-

yına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektörün görevlendirdiği dört öğretim

elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört
kez toplanır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu,
üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezden gelen verileri değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Merkez faaliyetleri için ihtiyaç duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
d) Merkez faaliyetleri doğrultusunda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ya da dışından, enerji ile ilgili

alanlarda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç
yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulunu istişarî görüş bil-

dirmek,
b) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyması halinde, Merkez tarafından düzenlenen toplan-

tılara katılarak konuyla ilgili görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezde akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA GENETİK HASTALIKLARI TANI VE 

TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Has-

talıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları

Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
organlarının görevlerine ve çalışma şekline 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) Merkez (AGENTEM): Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve

Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Genetik temeli olan, kalıtsal olan ve olmayan tüm hastalıkların tanı, toplum sıklığını

belirleme, tedavi ve diğer araştırmalar için ihtiyaç duyulan klinik ve teknolojik uygulamaları
kurmak, uygulamak, farkındalık yaratmak, yeni uygulamalar ve yöntemler geliştirmek, konu
ile ilgili ülke politikasına ve uluslararası politikaya katkılarda bulunmak, bilimsel çalışmalar
yapmak ve bilim insanı yetiştirmek.

b) Genetik temeli olan hastalıklara yönelik olarak rutin hizmetleri üretmek, yürütmek,
bu rutin faaliyetleri eğitim için kullanmak ve yeni merkezlerin oluşmasına gerekli desteği sağ-
lamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde rutin hizmetlerin sunumunu en son bi-

limsel veri ve teknolojik yenilikler çerçevesinde sağlamak.
b) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yürütmek.
c) Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniver-

sitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
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d) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayınlar yapmak.
f) Üniversite tarafından verilecek Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yürütmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, üç
yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen
görevleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve
vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görev-
lendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.
b) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli

ve etkin çalışmasını sağlamak.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite kadrosunda görev yapan, uzmanlık ve

çalışma alanı Merkezin amaçlarına uygun öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi ile Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine ka-
lan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ola-
ğan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu
üyelerinin en az salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konu-

larda kararlar almak.
b) Merkezin rutin hizmetleri dışındaki çalışmaları hakkında ve yönetimi ile ilgili ka-

rarları almak.
c) Müdürün teklifi doğrultusunda oluşturulacak proje gruplarının kuruluş ve çalışma

ilkelerini, usul ve esaslarını belirlemek.
ç) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarının bölümleri arasında disiplinler arası işbir-

liğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.
d) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını değerlen-

dirmek, karara bağlamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programı esaslarını belirlemek.
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e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini
saptamak.

f) Merkezin düzenleyeceği eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika konu-
sundaki ilkeleri belirlemek. 

g) Merkezin çalışma standartlarını iyileştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve de-
ğerlendirmek.

ğ) Merkeze bağlı birimlerin oluşturulmasına karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından

belirlenen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin çalışma süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin ilgili çalışmalarını değer-

lendirip yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek. 
b) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek

ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak.
c) Merkez etkinliğinin artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve

stratejiler geliştirmek.
Sorumlu Hekim ve görevleri
MADDE 14 – (1) Sorumlu Hekim, Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim

Dalı üyeleri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Sorumlu Hekim görevini yerine geti-
rebilecek hekimler arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Sorumlu Hekim merkezin müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
(3) Sorumlu Hekimin görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre rutin hizmetleri yürütmek. 
b) Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda hizmet içi eğitimler organize etmek.
c) Müdür tarafından verilen görevleri Merkezin amaçlarına ve çalışma alanlarına uygun

şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü tak-

dirde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel faaliyetler kapsamında alınan

her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerine ve Üniversitenin kullanımına tahsis
edilebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdür tarafın-

dan belirlenir ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlen-
dirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinde yürütülen

lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esaslarını, devam, sınavlar, tez ve başarı değer-
lendirmelerini, lisansüstü eğitim-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 Dalı: Enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
ç) Anabilim Dalı Başkanlığı: Enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim

dalı başkanlıklarını,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim
elemanını,

e) DNO: Dönem not ortalamasını, öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı tüm derslerin harf
notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların top-
lanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

f) Enstitü: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü Kurulu: Enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim

kurullarını,
h) GNO: Genel not ortalamasını, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin

harf notu katsayılarını, bu derslere ait AKTS/kredi değeri ile çarpılarak elde edilen sonuçların
toplanması ve bu toplamın AKTS/kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

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

i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler, proje, seminer ile doktora yeterlik sınavını, doktora tez öne-
risini, tez ve uygulamalarını,

l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem
projesini,

m) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans tezini, doktora tezini,
ö) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
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p) Üniversite ders kredisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.
(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-

runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabulü için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında
öğrenci olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların,
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puana sahip ol-
maları gerekir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmaz.
(3)  İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-

renci kabulünde YDS’den Senatonun belirlediği minimum puanı veya ÖSYM tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı
aranır. Belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans adayları; Üniversitenin
yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde puan almak zorunda-
dırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek üzere Üniversitenin
Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı dil hazırlık programına öğrenci
olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl olup, bu süre sonunda belirtilen
sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla, ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Hazırlık programında geçi-
rilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(4) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla, değerlendirmede ağırlığının ne olacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği
gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-
dirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alınabilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 kredi ve en az sekiz 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 döneminde 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak
üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Tezli yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
dersini alması zorunludur.

(4) Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanlığının onayı sonrasında lisans derslerin-
den seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçi-
lebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl
olup, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en
çok iki yarıyıl ek süre verilerek program en geç altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her
yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim pla-
nında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre
içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini
başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(4) Öğrenciler bir yüksek lisans programından süresinden önce, ilk iki yarıyılın kredi
yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılı tez çalışmasında geçirmek kaydıyla, üç yarıyıl so-
nunda mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir. Gerekli hâllerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun
kararı ile tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini
jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavına girmeye hak kazanmak için tüm ders-
lerin başarıyla tamamlanmış ve GNO’nun 2,75/4,00 olması şartı aranır.

(2) Tez savunması için ilgili enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslararası
hakemli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir makalesinin yayınlanması veya
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yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı veya ilgili alanda ulusal/uluslararası bir etkinlikte
sunum şartını yerine getirdiğini belgelemesi veya Üniversite yayını olarak yayınlanması ge-
rekir.

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

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

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üye sayısından bir fazla sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim/program başkanlığı aracılı-
ğıyla ilgili enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi en az 30, en fazla 60 dakika süreli 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.

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

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) 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.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükünü tamamlama, proje yazma ve benzeri gereklerini yerine getirmiş ol-
mak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki bir öğrenciye,
belirtilen gereklilikleri yerine getirmek üzere Mütevelli Heyeti tarafından 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşulu ile en fazla iki yarıyıl
ek süre verilebilir.

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
dört adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’sini ve YÖK tarafından
istenen diğer belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli
yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(3) 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.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az 10 adet ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
dersini alması zorunludur.

(4) Öğrenci; programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü
programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli saydırarak tamamlayabilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla,
danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde de yürütülebilir.
(7) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini

danışmanına onaylatmak zorundadır.
Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin ve-
rildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmak-
sızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı,

her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir
öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir
öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Dönem projesi dersinin da-
nışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla dönem projesi dersinin danışmanı değiştirilebilir.

Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Geçiş
yapan öğrencilerin azami öğrenim süresinin hesabında, daha önce öğrenim gördükleri süreler
programın azami sürelerine dâhildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 48 kredilik
16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü
programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli saydırarak tamamlayabilir.
Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları YÖK’çe belirlenir.

(8) Doktora programında öğrencinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini al-
ması zorunludur. 

Başvuru ve kabul
MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olma-
ları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları

gerekir. 
(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının

yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yük-
sek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bi-
limsel değerlendirme sınavı ve mülakat jürileri ilgili anabilim dalının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları
ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ve adaylardan istenen belgeler Senato tarafından be-
lirlenir ve ilan edilir. 
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(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(4) Lisans diploması başvurduğu programdan farklı olanlar, doğrudan doktora progra-
mına kabul edilmezler.

(5) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla değerlendirmede ağırlığının ne
olacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES'e
eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 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. En az üç yarıyıl teze kayıtlı olmak ve en az üç
tez izleme komitesi raporu sunmak ve diğer tüm yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla
doktora programı sekiz yarıyıldan daha kısa sürede tamamlanabilir.

(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 dörtlük sistemde en az 3,00’ı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükünü tamamlama, proje hazırlama ve ben-
zeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde, enstitü kurulunca uygun
görülen bir programa ait tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
Gerekli hâllerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile
tez danışmanı değiştirilebilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner
fakültesi anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez da-
nışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde bir
yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvurusunu yapar.

(2) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 4,00 üze-
rinden 3,00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız
olmuş sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi Üniversite dışından olmak üzere da-
nışman dâhil beş asıl ve en az biri kendi Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın süresi
en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında
Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

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

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz programa geçen adaylara
programı tamamlamak ve gerekli olan yükümlülükleri yerine getirmek için en çok iki yarıyıl
ek süre tanınır. Tezli programa geçen adaylarda ise bu süre en çok üç yarıyıl olarak uygulanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

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

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

2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine kendisi ulaştırır. Enstitü yönetim
kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sun-
mayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen bir öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya dü-
zeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Eğer tez önerisinde düzeltme kararı çıkmışsa öğrenciye
bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar,
enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, enstitü yönetim kurulu kararı
ile onaylanır.

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

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

(5) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğ-
rencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez konusu kabul edilen ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda, tez konusu
değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye
sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor, enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir
ve tez konusu değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde, öğrenci
en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girer.

(7) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni tez önerisi sınavına ve en az üç
tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca

kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunur.

(2) Tez savunma sınavına başvurabilmesi için öğrencinin, enstitü kurulu kararı ile be-
lirlenen ulusal veya uluslararası endeksli dergilerde öğrencinin tez çalışmasından üretilmiş bir
makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesini ibraz etmesi gerekir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunda
başarılı olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri
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Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması
durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından be-
lirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenme-
sinden sonra, enstitüye teslim edilen tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve
sonucu enstitüye bildirir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Tez savunma sınavının süresi en az 90 en fazla 120 dakikadır. Tez savunma sı-
navından en geç bir hafta öncesine kadar jüri üyelerine duyuruların yapılması ve gerekli ted-
birlerin alınması, ilgili anabilim dalı başkanlığının sorumluluğundadır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde 12 nci maddeye göre tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmek kaydıyla tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması

4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, yeterlik, tez önerisi, tez izleme raporları ile ilgili ge-
rekleri yerine getirmek ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak
kazanır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin sekiz adet nüshasını danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’sini
ve YÖK tarafından istenen diğer belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.
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(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-
sının teslim edildiği tarihtir. 

(5) 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
Programlar, Sınavlar ve Değerlendirme

Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre

düzenlenir.
(2) Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar

yarıyıllarından oluşur.
(3) Bazı lisansüstü programlarda dersler, modüler olarak kısa sürede de verilebilir. Mo-

düler olarak verilen bir dersin toplam saati, o dersin bir tam dönemde verilen toplam saatine
eşit veya toplam saatten daha yüksektir.

Akademik takvim
MADDE 26 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, ensti-

tülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir.
(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, yarıyıl

içi sınav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, teze yazılma,
tez önerisi ve sınavı, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi sınavları ve benzeri konulara ilişkin
tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 27 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğretim dili İngilizce veya Türk-

çedir. Dersin işleyişi, ödevler, sınavlar, proje ve tez çalışmaları programın yürütüldüğü dil ile
aynı olmalıdır. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde
de öğrenim yapılabilir.

Programlar
MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü

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

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ile öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.
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Dersler ve başarı değerlendirmesi
MADDE 29 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya

seçmeli ders sayısı ve AKTS kredisi, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili ens-
titü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

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

(3) Enstitü kurulu tarafından onaylanan derslerden hangilerinin öğrencilerin ders prog-
ramlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya program koordina-
törü/başkanı tarafından yapılır.

(4) Üniversite tarafından, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam
edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(5) Öğrenciler, yarıyıl başlarında, belirlenen süre içinde danışman onayını aldıktan sonra
kayıt ücreti ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına başvurarak derslere yazılmak zorundadır.

(6) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları enstitünün ya da diğer enstitülerin farklı program-
larından, seçimlik ders yüküne karşılık olarak, danışmanının onayladığı dersleri alabilir. Öğ-
rencilerin diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarından ders alabilmeleri, ders danışma-
nının onayına ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Devam zorunluluğu
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde

70’ine, uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili
dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda
devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden devamsız notu
(IA) vermek suretiyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden de-
vam koşulu aranır.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru

tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabi-
lirler.

Ders başarı notları ve sınav değerlendirme
MADDE 32 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; söz konusu dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
Bu dersin AKTS kredi değeri ise, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü ku-
rulunun onayı ile tespit edilir.

(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki notlardan biri öğretim elemanı tara-
fından yarıyıl/yarıyıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının sayısal değerleri
aşağıdaki gibidir:

A            4,00
A-          3,75
B+         3,50
B           3,25
B-          3,00
C+         2,75
C           2,50
F           0 

(3) Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları hakkında YÖK tarafından
ilan edilmiş olan dönüşüm tablosu uygulanır.
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(4) Başarı notları aşağıdaki şekildedir:
a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve BS harf notlarından birini alan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten F veya BZ harf notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız olmuş

sayılır.
(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki şekildedir:
a) I Eksik (Incomplete) işareti, bir dersten başarılı olmak için, devam zorunluluğu hariç,

öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları, mazeret nedeniyle zamanında
yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bir öğrenci, akademik takvimde belirtilmiş olan notların
ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde, I notu aldığı dersteki eksiklerini tamamlayarak bir
not almak zorundadır. Aksi halde I notu kendiliğinden F notuna dönüşür. Anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu bentte açıklanan süreler uzatı-
labilir.

b) BS Başarılı (Pass) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde
değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. BS notu ortalama hesaplarına ka-
tılmaz.

c) IA Devamsız (Incomplete attendance) notu devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrencilere verilir.

ç) NC Kredisiz (Non-credit) notu mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlık
dersleri için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

d) R Tekrar (Repeat) notu, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli
bir dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlen-
mesi gerekir.

e) ND (Non-degree) notu, diplomaya yönelik olmayan, kredili veya kredisiz olarak alı-
nan dersler için kullanılır.

f) T (Transfer) notu, Üniversite içi veya başka bir üniversiteden yatay geçiş yapan veya
bir değişim programına katılan veya ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı bir üniversi-
teden ders alan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığı önerisi
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) NP (Not present) notu, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Final sınavına girme-
yen öğrencilerin geçerli mazereti olmaması durumunda yarıyıl sonunda NP olan notları F no-
tuna dönüştürülür.

ğ) BZ Başarısız (Fail) notu, not ortalamasına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen
öğrencilere verilir.

h) X notu, proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
ı) L Dondurma (Leave) notu, öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir.
(6) Lisansüstü öğrencilerinin bir yüksek lisans dersinden başarılı sayılabilmeleri için

başarı notunun en az C, doktora öğrencilerinin bir doktora dersinden başarılı sayılabilmeleri
için ise en az C+ almış olması gerekir. Ancak not yükseltmek için bu notların alındığı zorunlu
ve bilimsel hazırlık derslerinin eğitim-öğretim süresi içinde tekrarı, öğrenci danışmanının onayı
ile yapılabilir. Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı kapsamında aldıkları ders-
lerde başarılı sayılabilmeleri için kayıtlı oldukları programın başarı koşulları uygulanır.

(7) Tezli yüksek lisans programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek
lisans programındaki dönem projesi dersi kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam
ediyor olarak değerlendirilir, herhangi bir harf notu verilmez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 33 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, öğrenim gör-

dükleri yarıyılda almaları gereken derslere ilave olarak ücretini ödemek kaydıyla ek dersler
alabilirler ve/veya aldıkları derslerin sınavlarına girebilirler.

(2) DNO ve GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not ge-
çerlidir.
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Sınavlar
MADDE 34 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bü-

tünleme sınavı ve ara (vize) sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur. Final ve bütünleme
sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Lisansüstü programlarda her yarıyılda, her ders için belgeye dayanan en az bir dö-
nem sonu/yarıyıl sonu sınavı yapılması mecburidir. Ara sınavı yazılı ve/veya belgelendirilmek
koşulu ile sözlü, ödev, proje, seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.

(4) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü ta-
rafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kart-
larının ibrazı zorunludur.

(5) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun
kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sı-
navlar Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(6) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu
Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl
sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders için
bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere (NP), girdiği halde
başarısız olan öğrencilere (F) verilir.

(7) Senato tarafından öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri
MADDE 35 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerinin başarı durumlarını, başarıyı be-

lirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte yarıyıl sonu
(final) sınavını izleyen yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri
öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı iki yıl süreyle ilgili enstitü tarafından
saklanır. Öğrencilerin güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği
günü izleyen en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının
ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim
elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir
ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan iti-
raz ilgili enstitü yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığınca öğrenciye duyurulur.

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt
süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş ve Kayıt Dondurma

Kontenjanlar
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili anabilim

dalı önerisi ile enstitü kurulu tarafından belirlenir.
(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,
sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.
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Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 37 – (1) Üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi ücretlidir.
(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının üc-

reti, ders başına eğitim-öğretim ücretleri, tez ücreti, dönem projesi dersi ücreti ve ön kayıt
ücreti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti
tarafından yeniden belirlenir. Program ücreti tezsiz yüksek lisans programları için iki yarıyıl,
tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl, doktora programları için sekiz yarıyıl karşılı-
ğıdır. Tezsiz yüksek lisans programları için azami bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programları
için azami iki yarıyıl, doktora programları için azami dört yarıyıl ek süre alan öğrenciler Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen ek öğrenim ücretini öderler.

(3) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-
cinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,
öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladıktan son-
ra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilmez. Öğ-
renim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için ka-
yıtları yapılmaz, yenilenmez.

(4) 48 inci maddenin ikinci fıkrası usulünce kayıtlarını sildiren öğrencilere, talepleri
halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin eğitim ücreti Rektörlükçe iade
edilir.

Burslar
MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara yönelik burs uygulamaları, Üniversite tara-

fından belirlenen kriterlere göre yapılır.
Başvuru şekli
MADDE 39 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile il-

gili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek süresi içinde enstitü mü-
dürlüğüne başvururlar.

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından
denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya
da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin su-
nulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunlu-
dur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul
edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak, başvuruda adayın beyanına da-
yanarak işlem yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 40 – (1) Yüksek lisans programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek

üzere ilgili anabilim dalı başkanlığı Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yapacağı ince-
leme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, prog-
ram kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir
ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans programlarına kabul aşa-
masında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul edildiği belirtilir.

(2) Doktora programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili anabilim
dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğretim üyesinden
oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar çerçe-
vesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluş-
turur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. 
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(3) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
adayların başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ile başvurularının değerlendirilmesinde ilgili mev-
zuat hükümleri uygulanır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapıl-
mış ise iptal edilir.

Kesin kayıt
MADDE 41 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından is-

tenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat baş-
vurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni
temsilcisi veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapıl-
maz.

Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bu Yönetmeliğe göre belir-
lenir.

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

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrenciler için aranacak kriterler, anabilim
dalı başkanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır.

(6) Yabancı dil hazırlık programına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, daha önce

disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisansüstü programından ilişiği kesilmemiş
olan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü kurulu ve Senato kararı ile belirlenir.
(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim

olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Belirtilen süre sonunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) Kontenjanlara başvuru yaparak lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel

öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Bu derslerin geçerlilik süresiyle
ilgili hususlar anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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(6) Özel öğrenciler de, 37 nci maddede belirtilen şekilde belirlenen eğitim-öğretim üc-
retini öderler.

(7) Özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları
gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 44 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamla-
mış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne ben-
zer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay
geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde
en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş
ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine
getirmiş olması gerekir.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa
sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliliği
konusundaki değerlendirmeler ilgili enstitü kurulu tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yapan öğrenciler programa kabul edildikleri aşama için bu Yönetmelikte
belirtilen azami sürelere tabi olur.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 45 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran öğren-

cilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran
öğrencilere, Rektörlük tarafından fotoğraflı, özel öğrenci olduğununun belirtildiği ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz ibaresinin yer aldığı kimlik kartı verilir. 

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıp-
ranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir.

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kayboldu-
ğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması üzerine, kendisine ücret
mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 46 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için prog-
ram ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarının tez ve dönem projesi dersi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve dönem
projesi dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl
kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara gi-
remezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden ya-
rıyıl başında kayıt yenilenebilir.

(4) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemek istedikleri ya-
rıyılın ücreti dâhil olmak üzere geriye dönük öğrenim ücretinin tamamını ödemiş olması ko-
şuluyla kayıtları yenilenir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme iş-
lemleri yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamla-
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mama durumlarına göre 2547 sayılı Kanun gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt ye-
niledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını yeni-
leyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme, derse yazılma, ek süre talep işlemlerinin tümünden sorum-
ludurlar ve bu iş ve işlemleri, ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. 

Kayıt dondurma
MADDE 47 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri

kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstitüye yaparlar.
Kayıt dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili enstitü yönetim kurulunca,
istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok iki yarıyıl, toplamda ise program normal
süresinin azami yarısı için dondurulabilir:

a) Öğrencinin; raporla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin tabii afete uğradığının, mahallin en büyük

mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.
c) Belgelenmiş olmak kaydıyla anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bun-

ların ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması.
ç) Öğrencinin tutukluluk hali.
d) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yük-
seköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

e) Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.
f) Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin

kaldırılması suretiyle askere alınması.
(3) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çık-

ması halinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden aranacak belgeler ilgili enstitü yönetim
kurulunca belirlenir.

(4) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin kayıt dondurulan
her bir dönem için belirlenen program ücretine ek olarak bir ders ücreti ödemesi koşulu aranır.
Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz.

Kayıt silme
MADDE 48 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan bir öğrencinin ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ile olmak koşuluyla öğrencinin kendi isteği ile kaydını
sildirme talebinde bulunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvur-
maları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 49 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans

programlarından mezun olanların başvurabileceği, anabilim dalı başkanlarından gelen öneriler
doğrultusunda ilgili enstitü kurulu ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.
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(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvurma koşulları, son
başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, her başvuru döneminden önce ilan edilir.
Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlarını Rek-
törlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde YÖK tarafından belirlenir.

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

Disiplin işleri
MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerine disiplinle ilgili konularda, Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 51 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
Yönetmelikte ulusal ve uluslararası öğrenci değişimine ilişkin hüküm bulunmayan hallerde il-
gili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(2) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler azami öğretim süresine dahildir. 

(3) Değişim programı kapsamında gelen öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar,
öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan
akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, ta-
lep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge (transcript)
verilir. 

Tebligat
MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularla ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak sureti ile tebliğ edilir.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adres (e-posta dâhil), telefon
gibi kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda bu bilgilerin Üniversite otomasyon sisteminde
güncellenmesinden kendileri sorumlu olup, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde ken-
dilerine tebligat yapılmadığını iddia etme hakları bulunmamaktadır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş sürelerin hesaplanması 2016-

2017 güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başarı değerlendirmesi AKTS`ye

göre yapılır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2017/87 

KARAR NO : 2017/128 

DAVACI : K.H 

MÜġTEKĠ : TAHSĠN KAYHAN, Davut ve Zehra oğlu, 20/05/1967 Akçaabat 

doğumlu, Trabzon, Düzköy, Düzalan Mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

SANIK : MEHMET KADĠR KARAMANLI, Yusuf Ġzzettin ve Mevlüde oğlu, 

01/01/1967 Adana doğumlu. Adana, Seyhan, Kayalıbağ mah/köy nüfusunda 

kayıtlı. Sokakta yaĢadığını, adresinin olmadığını belirtir, Bekar, ilkokul 

mezunu, kağıt toplayıcısı, TC vatandaĢı, TC Kimlik No: 14002291076 

SUÇ : BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak 

Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ : 02/12/2015 

KARAR TRH : 09/05/2017 

Sanık MEHMET KADĠR KARAMANLI hakkında mahkememizde gıyabında yapılan 

açık duruĢmada: 

HÜKÜM ÖZETĠ: Sanık hakkında biliĢim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç 

olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa kalkıĢma suçundan beraatine, sahte kimlik kullanmak 

suçundan 5237 s.y. 204/1, 62, 53/1, 2, 63, 63, 231/5, 231/8, 231/10, 231/11 maddeleri ile 5 yıl 

denetim süresince hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezasına hükmedilmiĢtir. 

Gıyabi karar sanık MEHMET KADĠR KARAMANLI'ya tebliğ edilemediğinden 7201 

sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile beraat hükmü yönünden istinaf yoluna baĢvurabileceği ayrıca 5 yıl denetim 

süresince hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükmüne Bakırköy 9. Ağır Ceza 

Mahkemesi'ne itiraz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ 

edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine geçerli olmak 

üzere ilan olunur. 5539 
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Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/94 

KARAR NO : 2017/138 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/04/2017 tarihli ilamı ile 

hakkında Tehlikeli Maddeleri Ġzinsiz Olarak Bulundurma veya El DeğiĢtirme suçundan beraat, 

Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya Bulundurma suçundan 5 YIL 

HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) kararı verilen sanık Barat ve 

Kemerhan oğlu, 17/05/1965 doğumlu, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaĢı ABDULHAMĠT 

BARAT'ın adresinin bilinmemesi nedeniyle kendisine Cumhuriyet Savcısının süre tutum ve 

istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiĢtir. 

Cumhuriyet Savcısı tarafından 25/04/2017 ve 23/05/2017 tarihli dilekçeler ile sanık 

aleyhine istinaf yasa yoluna baĢvurulduğundan tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf 

dilekçesine yazılı olarak veya bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla 

cevap verebileceği hususunun sanık ABDULHAMĠT BARAT'a, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE‘DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 5271 

—— •• —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/361 

KARAR NO : 2017/114 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 03/03/2017 tarihli ilamı ile 179/2 maddesi gereğince 1800 TL ADLĠ PARA cezası 

ile cezalandırılan Hasan ve Niyyar oğlu, 11/01/1964 doğumlu, Edirne, Havsa, Osmanlı mah/köy 

nüfusuna kayıtlı ALĠ OSMAN ERĠġKĠN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5272 

————— 

ESAS NO : 2014/94 

KARAR NO : 2017/303 

Marka Hakkına Tecavüz (5833 sayılı Kanunla değiĢik) suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/05/2017 tarihli ilamı ile; 

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 A/1 maddesi gereğince cezalandırılması 

için mahkememize açılan kamu davasında CMK-223/2-e maddesi gereğince BERAATĠNE karar 

verilen Jozef ve Marıa oğlu, 17/05/1970 d.lu, PIOTR JAN GLUZA tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 5273 



2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sabit ve Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinde Pancarın BoĢaltılması, Günlük ĠĢlenecek 

Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar BoĢaltma Tesislerinin 

Revizyon (Bakım - Onarım) ĠĢleri Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/324861 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 0 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinde 

Pancarın BoĢaltılması, Günlük ĠĢlenecek Olan Pancarın 

Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar 

BoĢaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - Onarım) ĠĢleri 

  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar BoĢaltma 

Makinelerinde 1.041.000 Ton Pancarın BoĢaltılması ve 

Sabit ve Seyyar BoĢaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım - 

Onarım) ĠĢleri Ġle Günlük ĠĢlenecek Olan Toplam 950.000 

Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Sabit ve seyyar pancar boĢaltma makinelerinde pancarın 

boĢaltılması iĢleri ile günlük iĢlenecek olan pancarın 

kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki iĢlerinin süresi 

sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 130 (yüzotuz) takvim 

günüdür. Sabit ve seyyar boĢaltma tesislerinin revizyon 

(bakım-onarım) iĢlerinin süresi Mayıs - Temmuz ayları 

arasında Ġdarece seçilecek 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 13/07/2017 PerĢembe günü, saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir. 

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5949/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/224 

Toplantı Tarihi ve No : 19.06.2017-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.06.2017-4476 SAMSUN 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Kapıkaya Mahallesi, 1436 parselde bulunan, korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan, herhangi bir sit içerisinde yer almayan çeĢmenin 

tescilinin değerlendirilmesi talebine iliĢkin Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

12.04.2017 gün ve 895 sayılı yazısı ve eki Samsun Müze Müdürlüğü‘nün 10.04.2017 tarihli 

raporu, 2017/180 sayılı rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler ve 

incelemeler sonucunda; 

Samsun Ġli, Bafra Ġlçesi, Kapıkaya Mahallesi, 1436 parselde bulunan çeĢmenin korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‗‘ 

Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‘‘ olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak 

ve korunma alanının ekteki 1/1000 ölçekli haritada belirtildiği Ģekliyle belirlenmesine, korunma 

alanı sınırları içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.09.686 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6607 AYDIN 

  Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii‘nde  bulunan,  tapunun 113 

ada, 119, 215, 220, 223, 224, 225, 226 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca 

ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; birbirine yakın konumda ve 10 ayrı bölgede, ana 

kaya üzerinde, Prehistorik döneme tarihlenebilen toplam 26‘yı aĢkın sayıda kaya resmi, yüzeyde 

kısmen temel duvar izleri görülebilen ve piĢmiĢ toprak seramik parçalarının da dağılım gösterdiği 

iĢlik kalıntısı ile yerel taĢ duvar örgülü antik yol kalıntılarının yer aldığı alanın; 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları 

belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Öküzini I. Derece Arkeolojik Sit‖  alanı olarak 

tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet 

Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 24.05.2017 tarih ve 3682 kayıt numaralı rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii‘nde bulunan,  tapunun 113 

ada, 119, 215, 220, 223, 224, 225, 226 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca 

ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; birbirine yakın konumda ve 10 ayrı bölgede, ana 

kaya üzerinde, Prehistorik döneme tarihlenebilen toplam 26‘yı aĢkın sayıda kaya resmi, yüzeyde 

kısmen temel duvar izleri görülebilen ve piĢmiĢ toprak seramik parçalarının da dağılım gösterdiği 

iĢlik kalıntısı ile yerel taĢ duvar örgülü antik yol kalıntılarının yer aldığı alanın;  2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5000 

ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Öküzini I. Derece 

Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları 

içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.09.683 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6604 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkiiinde, tapunun 113 ada, 214 

ve 245 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; Karia Bölgesinde oldukça yaygın olan Karia tipi mezarlarından olup Geç 

Hellenistik-Erken Roma Dönemine(?) tarihlendirilebilen ve zemin içerisindeki ana kaya üzerine 

dikdörtgen sanduka Ģeklinde oyularak yapılmıĢ, ikisi üzerinde kapakları mevcutken diğer ikisine 

ait kapakları yanında olan 4 adet kaya mezarıyla birlikte etrafında muhtemel kaya mezarlarının da 

olabileceğinden Nekropol olarak korunması önerile sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve 

koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Kocaalan (Kaya Mezarları) I.  Derece Arkeolojik Sit‖  alanı 

olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 24.05.2017 tarih ve 3676  kayıt 

numaralı   rapor okundu.  Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkiiinde, tapunun 113 ada, 214 

ve 245 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; Karia Bölgesinde oldukça yaygın olan Karia tipi mezarlarından olup Geç 

Hellenistik-Erken Roma Dönemine(?) tarihlendirilebilen ve zemin içerisindeki ana kaya üzerine 

dikdörtgen sanduka Ģeklinde oyularak yapılmıĢ, ikisi üzerinde kapakları mevcutken diğer ikisine 

ait kapakları yanında olan 4 adet kaya mezarıyla birlikte etrafında muhtemel kaya mezarlarının da 

olabileceğinden Nekropol olarak korunması önerile sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/2500 ölçekli harita 

üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle  ―Kocaalan (Kaya Mezarları) I.  

Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.09.684 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6605 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkiiinde, tapunun 113 ada, 167, 

168, 170, 171, 174, 213 ve 217 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa 

olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde Prehistorik döneme tarihlenebilen kaya 

resimleri, aralıklarla izlenebilen antik yol ve yoğun piĢmiĢ toprak seramik parçalarının dağılım 

gösterdiği alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 

1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle 

―Ballıkaya I.  Derece Arkeolojik Sit‖  alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak 

hazırlanan 24.05.2017 tarih ve 3678  kayıt numaralı   rapor okundu.  Ekleri ve konuya iliĢkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

  Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkiiinde, tapunun 113 ada, 167, 

168, 170, 171, 174, 213 ve 217 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa 

olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde Prehistorik döneme tarihlenebilen kaya 

resimleri, aralıklarla izlenebilen antik yol ve yoğun piĢmiĢ toprak seramik parçalarının dağılım 

gösterdiği alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu 

alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği Ģekliyle  ―Ballıkaya I.  Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  09.09.685 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6606 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Söğütöz Mevkiinde bulunan,  tapunun 113 

ada, 43, 44, 45, 46, 163 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; Prehistorik döneme tarihlenebilen toplam 9 adet kaya resminin 

bulunduğu alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 

1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Dağacık 

I.  Derece Arkeolojik Sit‖  alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 

24.05.2017 tarih ve 3679 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Söğütöz Mevkiinde bulunan,  tapunun 113 

ada, 43, 44, 45, 46, 163 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; Prehistorik döneme tarihlenebilen toplam 9 adet kaya resminin 

bulunduğu alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu 

alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/2500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği Ģekliyle  ―Dağacık I.  Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2731 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, KazlıuĢağı Köyünde, tapunun 134 ada, özel mülkiyet adına 

kayıtlı 1,3,4,5 parsellerinde ve maliye hazinesi adına kayıtlı 6 parselinde bulunan taĢınmazların 

bir kısmını kapsayan ―KazlıuĢağı Höyüğü‖‘nün; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 134 ada, 1,3,4,5 ve 6 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 

tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine, Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde 

belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, 

karar verildi. 
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Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2017 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2017 - 2717 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Sarız Ġlçesi, Ġmirzaağa Mahallesinde bulunan ve III. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen ―Mirzağa Köyü YerleĢimi‖‘nin Kurulumuzun 29.09.2005 gün ve 375 

sayılı sayılı kararı ile belirlenen sit fiĢi ile sit sınırlarının iptaline, ―Mirzağa Köyü YerleĢimi ve 

Antik Yol‖‘un sit sınırlarına yönelik hazırlanan koordinatlı 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 

ölçekli kadastral haritanın ve sit fiĢinin uygun olduğuna, tapunun 105 ada 44 parseli üzerinde 

bulunan ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılarak kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile Mirzağa Köyü YerleĢimi‘nin bulunduğu 103 ada 

124 ve 125 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―tamamı III. derece arkeolojik sit 

alanıdır‖, 103 ada 121 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise―bir kısmı III. derece 

arkeolojik sit alanıdır‖  Ģerhinin verilmesi ve ivedilikle koruma amaçlı imar planının ilgililerince 

hazırlanması gerektiğine, Antik Yol‘un bir kısmının bulunduğu 107 ada 54 ve 64 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi ve bu 

alanda Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 1. Derece arkeolojik sit 

alanları içini belirlenen Ģartların geçerli olduğuna, 104 ada 88 parsel üzerinde geliĢigüzel Ģekilde 

bulunan ―Mil TaĢları‖nın yerinde korunması esas olacağından konunun Müze Müdürlüğünce 

değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca Ġmirzaağa Mahallesi 105 ada 44 parseli de kapsayan Kayseri 

Orman ĠĢletme Müdürlüğünce hazırlanan ―Ġmirzaağa Çok Amaçlı Uygulama Projesinin‖ 

uygulanmasında;  uygulama aĢamasında yapılacak çalıĢmalar sırasında herhangi bir buluntuya ya 

da kalıntıya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca çalıĢmaların 

durdurularak Müze Müdürlüğüne ve köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine 

haber verilmesi Ģartıyla 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına karar verildi. 
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Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2722 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Mahallesinde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescilli Soğulcak Höyüğünün Kurulumuzun 27.03.2009 gün ve 1326 sayılı kararı ile 

belirlenen sit sınırlarında maddi hataların olduğu, mevcut arkeolojik sit alanı ile koordinatları 

belirlenen alanın uyuĢmadığı ve höyüğün yerinin yanlıĢ iĢaretlenerek sit sınırları dıĢında 

bırakıldığı anlaĢıldığından sit sınırlarının iptaline, höyüğün sit sınırlarına yönelik hazırlanan, 

1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırılığı ve 1/3000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli 

ile uygun olduğuna, tapunun 114 ada 5 ve 6 parseller üzerinde bulunan ―korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılarak kararımız eki 1/3000 ölçekli kadastral haritada 

gösterildiği gibi 114 ada 31, 32 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―tamamı I. derece 

arkeolojik sit alanıdır‖, 114 ada 1, 2, 29, 30, 34 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―bir 

kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhlerinin verilmesi gerektiğine, söz konusu sit alanında 

Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2730 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, HöyükkıĢla Köyünde, tapunun 103 ada, özel mülkiyet adına 

kayıtlı 21 ve 22 parsellerinde bulunan taĢınmazların bir kısmını kapsayan ―HöyükkıĢla 

Höyüğü‖‘nün; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2500 ölçekli 

kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin 

uygun olduğuna; 103 ada, 21 ve 22 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece 

arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine, Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2729 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Araplı Beldesi, Yaycılar Mahallesinde bulunan tapunun 107 ada, 

özel mülkiyet adına kayıtlı 94 parsel ile orman vasıflı hazineye ait 95 parsellerin bir kısmında 

kalan ―Büyükkale‖ ile orman vasıflı hazineye ait 159 ada, 40 parselin bir kısmında kalan 

―Küçükkale‖ YerleĢimlerinin; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 

1/10000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna; 159 ada, 40; 107 ada, 94 ve 95 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine, Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde açıklanan I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 



2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 
 5836/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/2503 R.B. 

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2017 - 228 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2017 - 3664 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, Hacılarobası Köyü, tapuda 108 ada, 1 parselde yer alan  

çeĢmenin tarihsel değerini konu alan Utku KARAMAN'nın 14.08.2014 tarihli baĢvurusu ile 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 07.11.2016 tarih ve 1990 sayılı yazısı ve Karabük 

Kültür Varlarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 23.09.2014 tarih ve 911 sayılı raporu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, Hacılarobası Köyü, tapuda 108 ada, 1 parselde yer alan 

ÇeĢmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, çeĢmenin grubunun "1" olarak 

belirlenmesine, taĢınmaza iliĢkin hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın 

korunma alanının karar ekinde yer alan 1/500 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  74.00/1027 R.B. 

Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2017 - 228 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.05.2017 - 3665 SAFRANBOLU 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Kemerköprü Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar planı sınırları 

dıĢında, tapuda 105 ada 4 parselde yer alan taĢınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununa göre kültür varlığı niteliği taĢıdığı için tescil çalıĢmalarının Koruma Kurulu 

Müdürlüğünce baĢlatılmasını içeren Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

03.02.2017 tarih ve 3487 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 30.05.2017 tarih ve 481 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Bartın Ġli, Merkez Ġlçe, Kemerköprü Mahallesi, Koruma Amaçlı Ġmar planı sınırları 

dıĢında, tapuda 105 ada 4 parselde yer alan taĢınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil 

edilmesine, taĢınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taĢınmaza iliĢkin hazırlanan tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 

ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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2 Temmuz 2017 – Sayı : 30112 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.002/815 

Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2017-221 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.05.2017-6037 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Olduruk Mevkii‘nde yapılması planlanan 

1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı çalıĢmalarına veri teĢkil etmek üzere ekli paftada sınırları iĢaretli 

alana iliĢkin Kurum görüĢümüzün sorulduğu Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Nazım Plan 

ġube Müdürlüğü 21.03.2014 tarih ve 4157-21328 sayılı yazısı üzerine yerinde yapılan inceleme 

sırasında 2863 sayılı Yasa kapsamında arkeolojik verilere rastlanması sebebiyle ilgili 

Kurumlardan görüĢ istenen Kurul Müdürlüğümüzün 06.03.2017 tarih ve 774 sayılı yazısı ve bu 

doğrultuda görüĢ bildirilen Buca Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü‘nün 22.03.2017 

tarih ve 1584 sayılı yazısı, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 29.03.2017 tarih ve 

813-2832 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi 

BaĢkanlığı‘nın 30.03.2017 tarih ve E.81870 sayılı yazısı, Ġzmir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü Kanal ĠnĢaat ġube Müdürlüğü‘nün 04.04.2017 tarih ve 28244 sayılı yazıları ve 

Müdürlük evrakına 08.05.2017 tarih ve 564 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, Kaynaklar Mahallesi, Olduruk Mevkii‘nde bulunan, kararımız eki 

paftada sınırları belirlenmiĢ olan ve 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan höyük 

yerleĢiminin 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, belirlenen 

sınırlar içindeki taĢınmazların tapu kayıtlarına gerekli Ģerhlerin iĢlenmesine, ayrıca alana iliĢkin 

zorunlu altyapı çalıĢmalarına yönelik taleplerde Kurul izni alınması koĢulunun geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartı olarak belirlenmesine, Belediyesince planlama çalıĢmalarına 

baĢlandığı bilinen alana iliĢkin yasanın 17.maddesi gereği koruma amaçlı imar planlarının 

hazırlanarak iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  45.10/134 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017-343 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017-8316 ĠZMĠR 

Manisa  Ġli, Saruhanlı  Ġlçesi, Büyükbelen mahallesi, Ġkiztepeler Mevkiinde, kısmen 971 

parsel ve bitiĢiğindeki tescil harici kamuya terkli alanda bulunan iki adet Tümülüsün tesciline 

iliĢkin 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 20.03.2017 tarihli ve 

1108  sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet 

Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 04.04.2017 tarihli ve 221689 sayılı yazısı, 

Manisa Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29.03.2017 tarihli ve 3837 sayılı yazısı ve 

eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 tarihli ve 

67529 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.04.2017 tarihli ve 

1653 sayılı yazısı ve eki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

31.03.2017 tarihli ve 410783 sayılı yazısı ve eki, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 

08.06.2017 tarih ve 796 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Manisa  Ġli, Saruhanlı  Ġlçesi, Büyükbelen mahallesi, Ġkiztepeler Mevkiinde, kısmen 971 

parsel ve bitiĢiğindeki kadastro harici alanda bulunan iki adet Tümülüsün kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada sınırları ve köĢe nokta koordinatları  gösterildiği Ģekilde 1.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna, Tümülüsler 

üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarının ilgili Belediyesince Müze Müdürlüğü denetiminde  

kapatılmasına, kaçak kazılara iliĢkin yasal soruĢturmanın baĢlatılmasına, sonuçlarının Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Çukurova Üniversitesi Adana Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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.


