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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale

Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) bendine “yazılı” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacak-

ları yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, Kurumca belirlenecek konularda yapılır.

(2) Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel

Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.



(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 16/A – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan

edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip

olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü

sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama ya-

pılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya

yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit

edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/3/2011 27861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/5/2013 28663
2- 13/3/2015 29294
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Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-
pınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki
ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Özel öğrenci EABDB/EASDB ile görüşüp ders seçimi yapmak için talep dilekçesi
doldurur. Ders kaydı enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitü öğrenci işleri tarafından ya-
pılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru
yapılacağı, ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, enstitü müdürlüklerinin belirlemiş oldukları sü-
reler içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“(4) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldığı programda geçirdikleri sü-
reler azami sürelerine dâhil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili
EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili
tezli yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve
yüksek lisans öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.”

“(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için bu Yönetmelik hükümlerinde be-
lirtilen başarılı harf notunu alması koşulu aranır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt onayı gerçekleşen öğrencilerin askerlik sevk
tehir işlemleri yapılarak öğrenci belgesi verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve beşinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, bilgi sisteminden ders seçimini yapar ve kaydını kesinleştirir. Danışman,
sisteminde onay bekleyen öğrencilerin seçtiği dersleri kontrol eder, bu Yönetmeliğe ve program
müfredatına göre öğrencinin seçmediği dersler varsa ilave ederek ya da gerekli ders seçim ha-
talarını düzelterek ders kaydını onaylar.”

“(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler
dâhil olmak üzere en fazla 30 AKTS kredisidir.  Ancak,  öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu
ya da ilk defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi arttırılabilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar EABDK/EASDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversite kad-
rosundaki öğretim üyeleri arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili
EABD/EASD başkanı, danışmanlık görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurt dışı görev-
lendirmesi bulunan öğretim üyesinin yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Diş hekimliği,
eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim
üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans ve
doktora öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için, kayıt dondurulma talep
edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırılmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk
dört hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilen ani has-
talık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme ko-
nulmaz.”

“(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla ka-
dar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not
ortalaması hesabında YZ veya FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar
eder ve bu dersten devam şartı aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-
mesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2,50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00
olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını
yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir. Ancak, danışmanın önerisi ve
EABDB/EASDB onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir. Ders eşleştirmeleri danışman
tarafından yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim
üyesine sunar. Tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT
notu almak zorundadır. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak
değerlendirilir. Dördüncü yarıyıl tamamlanmadan tez savunma başvurusu yapılamaz.”
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“(5) Öğrenci hazırladığı semineri yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç öğretim üye-
sinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak ile seminerin
başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihinden itibaren EABD Baş-
kanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte seminer çıktısı enstitüye gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programında derslerden başarı durumuna bakılmaksızın ikinci
yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunu Yükseköğretim Kurulu
Tez Veri Giriş Sistemine giriş yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç üçüncü ya-
rıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Tez konusunu bildirmeyen
öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.
Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve diploma basım süreci baş-
latılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ)
olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersin-
den YT notu almak zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği tarihtir.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(2) Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü ta-

mamlayan öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine
teslim eder. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ)
olarak değerlendirilir.”

“(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar danışmanı dâhil üç
öğretim üyesinden oluşan jüri önünde dinleyiciye açık olarak sunar. Jüri düzenlenen tutanak
ile doktora seminerinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna karar verir. Sunum tarihin-
den itibaren EABD Başkanlığınca üç iş günü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısı
enstitüye teslim edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan
öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ba-
şarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dallarından
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bir sonraki yarıyılda doktora yeterlik ve tez önerisi veya doktora yeterlik dersine kayıt olur,
aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka bir üye
EABD/EASD içinden ve bir üye ise dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan yer
alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulun-
maksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu Yükseköğretim Kurulu Tez Veri
Giriş Sistemine girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki döne-
min başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildirme-
yen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Doktora yeterlik ve tez önerisi dersine veya tez önerisi dersine kayıt yaptırmayan
veya tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen
öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen
veya girip başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüs-
hasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. Mezuniyet işlemleri enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir ve diploma basım süreci başlatılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 25 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başında yü-
rürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2016 29929

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2017 – Sayı : 30125



Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesinde önlisans ve lisans dü-

zeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ordu Üniversitesine bağlı yükseköğretim program-

larında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları

için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Ordu Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
c) Dekanlık/Müdürlük: İlgili  fakülte dekanlığını veya yüksekokul ve meslek yüksek-

okulu müdürlüğünü,
ç) İlgili birim kurulu:  İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili birim yönetim kurulu:  İlgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yö-

netim kurulunu,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ordu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
f) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Ordu Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretimde uygulama
MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve/veya uzaktan eğitim-öğretim uygu-

lanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir.
(2)  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen

dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar
dışındaki Cumartesi veya Pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler örgün veya uzaktan eğitim
ile de verilebilir.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim prog-

ramlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde
Senato tarafından kararlaştırılır. Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki ya-
rıyıldan oluşur. Bir yarıyıl yetmiş iş günüdür. Yarıyıl/yıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dı-
şındadır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz dö-
neminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süre
MADDE 7 – (1) Azami eğitim-öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan; iki yıllık
önlisans öğrenimi için dört yıl, dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıl, beş yıllık
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fakülteler için sekiz yıl ve altı yıllık fakülteler için dokuz yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında;
hazırlık sınıfında geçen süre ile öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri
nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı olamayan öğ-
rencilere verilen ilave süre azami süreden sayılmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan
öğrencilerin bu süreleri, öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti
ödenir. 

(2) Öğretim dili tamamen veya en az % 30’u yabancı dil olan programlardaki öğrenciler
yabancı dilini yeterli hale getirmeden, ilgili yabancı dilde eğitim veren önlisans veya lisans
programlarına devam edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların mesleki hazırlık sınıfında
başarılı olamayan öğrenciler, bu sınıfı başarmadan lisans eğitimine devam edemez.

(4) Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümleri uygulanır.   

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması
almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt, Ders Kaydı,  Ders Muafiyeti, Danışman Görevlendirme, Derslere Devam 

Esasları, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kesin kaydı
MADDE 8 – (1)  Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve kabul işlem-

leri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde ya-
pılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. İsteyen öğrenciler e-devlet kapı-
sından kayıt yapabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rek-
törlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birimlerce yürütülür. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince
geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile
kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

(3) Üniversitede, tam zamanlı öğrenim yapılır. Derslere dinleyici öğrenci alınmaz. Yazılı
isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı, kayıt yenileme 
MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik

takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda almak zorunda oldukları derslere
kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur. 

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan, kaydını yeni-
lemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim
süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapamayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin
devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu, ilgili birim yö-
netim kurulunca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir. 

(3) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla birinci yarıyıl
derslerine devam hakkına sahiptir. Öğrenciler bir yarıyılda toplam 30 AKTS kredisi kadar ders
alır. Ancak varsa öğrencinin önceki yarıyıllarda alamadıkları dersler, başarısız olduğu dersler
ve bulundukları yarıyıldaki dersler ile birlikte en fazla toplam 45 AKTS kredisi kadar ders ala-
bilir. 

(4) Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere danışman önerisi, bölüm/program başkan-
lığının onayı ve ilgili birimin yönetim kurullarınca mezuniyetin son iki yarıyılında toplam ilave
iki ders daha almalarına izin verilebilir. Sınavlar sonucunda mezun olamayan öğrenciler bu
hakkı bir daha kullanamaz.
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(5) Önceki yarıyıllardan ders almak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle almadıkları
dersler ile başarısız oldukları dersleri alırlar. Ancak başarısız olunan seçmeli dersin yeniden
açılmaması durumunda açık bulunan aynı ulusal ve AKTS kredisine sahip olan başka seçmeli
derse, ulusal kredisi aynı olmaması durumunda AKTS kredisi aynı olan seçmeli derse danışman
önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler.  

(6) Ön şartlı ders, öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli
ders veya derslerin başarılması şartı aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa ön şartları
öğretim programlarında belirtilir.

Üstten ders alma
MADDE 10 – (1)  Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında önlisans için en az bir

yarıyıl, lisans için en az iki yarıyıl öğrenim gören öğrenciler, önceki yarıyıllarda alması öngö-
rülen derslerin tümünden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 arasında
ise en fazla 6 AKTS, 3,50 üzerinde ise en fazla 10 AKTS krediye kadar danışmanının önerisi,
bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile üst sınıflardan
ders alabilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 11 – (1)  Öğrenciler, bağlı oldukları birimin yönetim kurulundan önceden

izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bunları transfer edebilir. Ders trans-
ferlerinde, 28 inci maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak
değerlendirilir. Değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan
hangisine daha yakınsa o katsayı ve karşılık gelen not esas alınır. Diğer üniversite öğrencile-
rinden olan ve Üniversite birimlerinden ders alan öğrenciler de aynı esaslara tabidir.

Ders muafiyeti 
MADDE 12 – (1)  Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak

üzere ilk ders kaydını yaptığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim
kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin muafiyet işlemleri ön-
lisans/lisans derslerinin başladığı dönemde yapılır. 

(2)  Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili birim yönetim kurulu öğ-
rencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara
bağlar, muaf sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi
yükü dikkate alınarak tekabül ettiği yıl sayısı Senato kararlarına göre hesaplanır. Bu süre 7 nci
maddede tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri kalan yarıyıllarda/yıllarda
tamamlatılır.

Danışman görevlendirme
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt ve

kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili de-
kanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışman-
ların/koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Derslere devam esasları
MADDE 14 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yokla-

malarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilme-
leri için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, staj ve laboratuarların %80’ine de-
vamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim ku-
rulu kararıyla laboratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir. Devamsızlıkların he-
saplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıl/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif,
kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler
ile ilgili mevzuat uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin, gö-
revli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan
süre, devamsızlık süresinin içindedir. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam
devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sinin üzerinde olması
durumunda, öğrenci devamsız sayılır.

(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde; daha önce devam koşulunu yerine getirmiş
olan derslere yeniden devam koşulu aranmaz. Ancak, bu derslerin ve sınavlı uygulamalarının
ara sınavlarına girmek zorundadır.
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(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin biti-
minden sonraki iki iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığınca ilgili dekanlığa/müdürlüğe,
öğrencilere duyurulmak üzere teslim edilir.

Yatay geçişler
MADDE 15 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçiş; 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu
kararlarına göre yürütülür. İlgili birim yönetim kurulunca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları,
akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, Senatodan geçirilmek üzere Rektörlüğe
sunulur. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, Üniversite Yö-
netim Kurulunca belirlenen ilkelere ve Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-
zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim
programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurulunca yapılır.

Dikey geçişler
MADDE 16 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul

mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli
ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile 16/11/1983
tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezun-
larının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili
birim yönetim kurulunca yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğ-

renim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuatla belirlenen esaslara göre
alınır. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince tespit edilen katkı payını/öğrenim ücret-
lerini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğ-
rencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt
silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları
MADDE 18 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve ilgili kurum ve kuruluşlar

ile yapılan protokollerde belirtilen özel durumlarla ilgili bölüm/programlar dışındaki eğitim
öğretim programlarına bir yarıyılda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen dersler hariç en fazla yirmi altı kredilik dersler, ilgili bölüm/ana bilim/ana
sanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili birim kurullarınca karara bağlanarak Senatoya su-
nulur. Öğretim programında yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri, kredileri
ve AKTS kredi değerleri gösterilir. Öğretim planlarındaki mevcut derslerle ilgili değişiklik ta-
lepleri, bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, her yılın en geç Haziran ayı içinde aynı
yolla belirlenir. 

(2) Öğretim programlarındaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterli-
likler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre; iki yıllık programlar için 120, dört yıllık
programlar için 240, beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisi
olarak planlanır. Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredi değeri 30’dur. Bir eğitim-öğretim yılında
ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisi 60’tır.

(3) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili birim kurullarınca belirlenecek staj
programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt
dışı  kuruluşlarda da yapılabilir. 
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(4) Öğrencilerin staj süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Ara sınav
MADDE 19 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o

yarıyılın sekiz ile on ikinci haftaları arasında yapılır.
(2) İzinli sayıldığı için veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı

ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvur-
maları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katıl-
mamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır.

(3) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen derslerin bitim tarihine kadar, ilgili
öğretim elemanları tarafından öğrencilere duyurulmak üzere öğrenci bilgi sistemine işlenmek
zorundadır.

(4) Uygulama ve laboratuarları olan derslerin uygulama ve laboratuarlarında yapılacak
sınavlar ile teorik derslerin ödev notları, o dersin ara sınavı ile birlikte değerlendirilerek, yarıyıl
içi notu hesaplanır.

Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı
MADDE 20 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; za-

manında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır.
(2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara

girmeyen, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen
öğrencilerin başarı notu hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır. 

(3) Yarıyıl sonu sınavı iki hafta, bütünleme sınavı ise en fazla iki haftaya kadar, akade-
mik takvimde belirlenen sürelere düzenli bir biçimde dağıtılarak programlanır. Sınavlar ilgili
dekanlık/müdürlükler tarafından hazırlanarak bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Öğretim
elemanları sınav sonuçlarını, akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci bilgi sistemine
girmek ve ilgili dekanlık/müdürlüklere imza karşılığı teslim etmek zorundadır.

(4) Sınav evrakları ilgili öğretim elemanları tarafından en az iki yıl saklanır. Öğretim
elemanı, Üniversiteden ayrılması durumunda, sınav evraklarını ilgili dekanlık/müdürlüğe imza
karşılığı teslim eder. 

(5) Gerekli hallerde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde
de sınav yapılabilir. 

Mazeret sınavları
MADDE 21 – (1)  Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğren-

ciler için mazeret sınavı açılır. İlgili birim yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilen öğren-
ciler giremedikleri ara sınav hakkını, aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önceki hafta,
akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(2) Ara sınavlar dışında mazeret sınavı yapılmaz. Ancak sportif, kültürel ve bilimsel
faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler ile ilgili mevzuat
uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğrencilerin giremedikleri tüm sı-
navları için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, ilgili birim yönetim
kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

(3)  Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Ma-
zeretli oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

İki ders sınavı
MADDE 22 – (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş, iki ve ikinin altında başarısız dersi

olan öğrencilere; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus
olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden dört
iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü
içerisinde iki ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı
olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersleri
tekrar eder.

(2) Öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi iki ders mezuniyet sınav hakkından yarar-
lanırlar. 
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Ek sınav
MADDE 23 – (1)  Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan

öğrencilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği dersler hariç, ba-
şarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu derslerin sınavları akademik tak-
vimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci ba-
şarılı olmuş sayılır.

Muafiyet sınavı
MADDE 24 – (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu ya-

bancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu birim tarafından ya-
bancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğ-
renci başarılı olmuş sayılır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için
öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak, bu dersten muaf tutulur.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağ-
layamayan öğrenciler, en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadır.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 25 – (1) Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği ne-

deniyle bölüm ve/veya anabilim dalı önerisi ile ilgili birim yönetim kurulu sınavın sözlü, hem
yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye
yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler hariç bir günde o yarıyıla/yıla ait
en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Mazeret sınavları ve ek sınav haklarında bu şart aran-
maz.

(2) Öğrenci sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği sınava girmesi sonu-
cunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da ilgili birim yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarına ilandan itibaren 5 iş günü içinde ilgili bi-

rime dilekçe vererek maddi hata yönünde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili bölüm/anabilim/anasanat
dalı başkanı/koordinatörü kanalıyla ilgili dersin öğretim elemanına iletilir, sınav kâğıtlarında
ve sınav cetvellerinde herhangi bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç beş
iş günü içerisinde bildirilir.

(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi durumunda, birinci fıkra sonunda yapılan bildiri
tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat eder. İlgili birim
yönetim kurulu kararı ile sınav yapan öğretim elemanı dışında, ilgili öğretim elemanları ara-
sında üç kişilik bir komisyon kurulur. Sınavın ilgili olduğu bölüm/anabilim/anasanat dalında
öğretim elemanı eksikliği varsa bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu
derslerin öğretim elemanları arasından seçilir. Komisyon cevap anahtarı, diğer sınav kağıtları
ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak sınav kağıdını esastan inceleme yapar. Komisyon, en
çok beş iş günü içerisinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır. Sonuç yazılı olarak ilgili birime
bildirilir ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Başarı notu
MADDE 27 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde ve Diş

Hekimliği Fakültesinde bir dersin başarı notu; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sına-
vından alınan notun %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak küsurlu sayı, en yakın
tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme
sınav notu en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen or-
tak zorunlu dersler ile seçmeli dersler kredili olarak okutulur ve bu derslerin alınışı ve değer-
lendirilmesi ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde diğer derslere uygulanan kurallara
göre yapılır.

Değerlendirme
MADDE 28 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan

100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre
nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:
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Puan Not Katsayı Derece
92-100 AA 4,00 Pekiyi
84-91 BA 3,50 Pekiyi
76-83 BB 3,00 İyi
68-75 CB 2,50 İyi
60-67 CC 2,00 Orta

M Muaf
G Geçer
FE 0,00 Başarısız-Telafiye Kaldı

50-59 F3 1,50 Başarısız
40-49 DD 1,00 Başarısız
30-39 FD 0,50 Başarısız
0-29 FF 0,00 Başarısız

F2 0,00 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0,00 Başarısız-Devamsız

(2) Birinci fıkradaki harf notlarından;
a) G notu, kredisiz dersleri,
b) M notu, muaf olunan dersler,
c) F2 notu, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencinin ara sınav puanının %40’ına

karşılık gelen puan ve katsayıyı
belirtir.
(3) Geçmez notlar şunlardır:
a) E: Mazeretli, geçmez.
b) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
c) F2: Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi; ancak ders geçme

sistemi uygulanan birimlerde bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu sınav puanı
dikkate alınır.

ç) F3: Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu
öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

d) DD, FD, FF: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav
puanının %40’ı ile yarıyıl sınavı/bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamı öngörülen dü-
zeyin altında olduğu için başarısız.

e) FE: Diş Hekimliği Fakültesi, pratik, klinik ve staj uygulamadan devam koşulunu ye-
rine getirdi, ancak belirlenen uygulama barajını geçemedi, başarısız. İlgili dersin yarıyıl/yılso-
nu/staj sonu sınavına girme hakkı yok.

Derslerin kredi değeri
MADDE 29 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatle-
rinin yarısından oluşur. Bu şekilde hazırlanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamlanır.
Haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat
klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kü-
tüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kre-
didir. 

(2) Anılan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri Senato tarafından belirlenir.
(3) Tıp Fakültesinde kredi sistemi olarak AKTS, diğer birimlerde ise ulusal ve AKTS

kredisi birlikte kullanılır.
Ders puanı ve ağırlıklı ortalama
MADDE 30 – (1) Ağırlıklı ortalama; öğrencinin ilgili birime yazılmasından itibaren,

almış olduğu her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bu-
lunan toplam rakamın, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı orta-
lamanın hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra yuvarlatılmadan iki basamak yürütülür.
Öğrencinin G, E ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma
MADDE 31 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini bu Yönetmelik hükümlerine

göre tamamlayanlar, önlisans ve lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet tarihi aka-
demik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Akademik takvimde sınav tarihinin
hafta sonuna denk gelmesi durumunda mezuniyet tarihi ilk mesai günüdür.
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(2) Genel not ortalaması 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yukarı olan öğ-
renciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğ-
rencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav
sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden ilk iş gününden itibaren me-
zuniyet belgesi ilgili birimce verilir. 

(4) Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde; ilgililere diplomalarının ikinci nüshası
hazırlanarak verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Öğrenci, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Mazeretler ve 

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme

Özel öğrenci
MADDE 32 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisans ve lisans programla-

rına kayıtlı öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğ-
renci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciliğe ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden,
derece programına kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumunca uygun görülenler kredi
olarak transfer edilebilir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin; Yükseköğretim Kurumlarında Önli-
sans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları
sağlayarak başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde, sadece kayıtlı
oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edile-
bilir.

ç) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin ba-
şarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı olan yükseköğretim programlarına kesin

kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin eğitimi ve sınavları, ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Mazeret ve kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğ-

retimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya
çıkması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere,
öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Öğrenci kayıt dondur-
duğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteği dilekçe
ve ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılması
esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvu-
rular işleme konulmaz.

(2) Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili birim yönetim
kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısıyla, belgelere dayanılarak verilen
izin, 7 nci maddedeki süreye eklenir. Öğrenci ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen ma-
zereti sebebiyle ayrıldığı yarıyıl/yıl başından öğrenimine devam eder.

(3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç, bir
hafta içinde ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yapılır. Süresi içinde yapılmayan müra-
caatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, geç sunulan raporlar iş-
leme konulmaz. Sağlık raporu ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süre-
since derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2017 – Sayı : 30125



c) Birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bu-
lunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belge-
lemesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarılma cezası dı-
şındaki hallerin bulunması,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) İlgili yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
Kayıt silme
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-

öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan ilgili birim yönetim kurulu kara-
rıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığı veya kesin kayıt hakkı kazanılma-
dığının anlaşılmış olması,

c) 2547 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde.
(2) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt

sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Öğrencilerin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi de-

ğiştirdikleri halde, bunu bağlı oldukları birimlere kayıt ettirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik
adres vermiş olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gön-
derilmesi halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yükseköğretim kurumundan süreli
uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faali-
yetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 15/7/2010 tarihli ve 27642  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrencilere, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz. Bu öğrenciler, Yükseköğ-
retim Kurulunca ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokollerde belirtilen özel durum-
larla ilgili bölüm/programlar dışında, bir yarıyılda devam şartı bulunan en fazla 26 kredilik
derse kayıt yaptırabilir. Devam şartını yerine getirdiği tekrar dersleri ve 2547 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler bu kredi sınırlaması dışın-
dadır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitüyü,
ç) Enstitü kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü

kurulunu,
d) Enstitü yönetim kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün

enstitü yönetim kurulunu,
e) GANO: Genel akademik not ortalamasını,
f) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kay-

nağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak
ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

g) Müdürlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürlüğünü,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
h) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) YANO: Yarıyıl akademik not ortalamasını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Ortak Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıl-

dan oluşur. Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl
sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faa-
liyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.
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Ara sınavlar sekizinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezi ve
seminer ile uzmanlık alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu dersler
ders yüküne sayılmaz.

Lisansüstü programlar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar; tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşur.
(2) Lisansüstü programlar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü ku-

rulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. Yurt içi ve yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Lisansüstü programın adına
ilişkin değişiklikler de ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi, enstitü kurulunun öne-
risi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile yapılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrenci-
lerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından hazırlanır, enstitü
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Değişim öğrencileri
MADDE 7 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim elemanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci
olarak kabul edilir. 

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde belli bir not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapıl-
maz.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adaylar, lisansüstü derslere kayıt süresi
içinde, almak istedikleri dersleri belirten dilekçe ile müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(4) Özel öğrenci adaylarının yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilme-
leri için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlik
sınavını başarmış olmaları veya YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puana sahip olmaları gerekir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde bazı dersleri almaları uygun
bulunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca
tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri
ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilir.

(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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(9) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(10) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi alma kriterlerini kaybetmiş
anabilim/anasanat dallarına özel öğrenci de kabul edilemez.

Uluslararası öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK kararlarında belirtilen esaslar ile bu

Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde lisansüstü programlara kabul edilirler.
Adayların başvuru işlemleri müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ve lisans
eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların kon-
tenjan dâhilinde lisansüstü programlara kabullerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES puan şartı aranmaz. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına
başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mek-
tubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi
belgeler, yüksek lisans veya doktora giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sı-
nırı enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir. Kontenjanlar puanı
yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur.

b) Gerekli görülen hallerde söz konusu adayların bilimsel yeterliliklerinin tespiti için
sınav yapılabilir. Eksiklikleri tespit edilen adaylar bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar.

c) Üniversitenin Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan veya eşdeğer sınavlardan
denk puan alınması gerekir. Eğitim dili Türkçe olan programlardan mezun olan adaylardan bu
belge aranmaz. Türkçe dil bilgisi yeterli olmayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygu-
lanır.

ç) Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerden, lisans/tezli yüksek lisans öğ-
renimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütü-
len programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

Öğrenci kabul ve intibak komisyonu
MADDE 10 – (1) Komisyon ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine

her anabilim/anasanat dalı programı için enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen üç asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyon her eğitim-öğretim yılı için lisansüstü başvuru tarihlerinden önce yeni-
lenir.

(3) Komisyon dönem başlarında yeni kayıt olan veya yatay geçiş yapan öğrencilerin
müracaatlarını onaylama, değerlendirme, intibak ve bilimsel hazırlık derslerini belirleme iş-
lemlerini yaparak ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna sunar.

(4) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere,
enstitüye kaydolmadan önce yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu li-
sansüstü dersler, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir. Ders sayım işlemleri
aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ders sayımı başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, derslerinin başla-
masını izleyen on iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorundadır.
Ders sayımı, başvuruların sona ermesini takiben beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından karara bağlanarak enstitüye gönderilir.
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b) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki
farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz. 

c) Sayılan derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğrenim gördüğü programda tamamlamak
zorunda olduğu asgari kredinin yarısını geçemez.

ç) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında veya yatay geçişle gelen öğrenciler-
den yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sına-
vında başarılı olanlardan (c) bendindeki şart aranmaz.

d) Ders sayımı işlemlerine ilişkin ilave esas ve ilkeler enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

Başvuru koşulları 
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, başvuru koşul-

ları, değerlendirme ölçütleri ve kontenjan tespiti ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi,
enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki başka bir enstitü, anabilim/anasanat dalı veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-
şarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, Üniversitede
öğretim elemanı kadrosunda olanlar hariç, yüksek lisansta iki yarıyıldan fazla süre kullanmış
olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında yeterlik sınavına girmiş olanlar yatay geçiş
müracaatında bulunamaz.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve ilgili koşullar, anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi
enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir.

(3) Bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci başvuru için istenilen
belgelerle birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde müdürlüğe başvurur.

(4) Öğrencilerin yatay geçiş talepleri anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve öneri-
leri incelenerek, eğitim-öğretim başlama tarihinden önce, enstitü yönetim kurulunda karara
bağlanır.

(5) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvurduğu prog-
ramın en son asgari başvuru koşullarına sahip olması gerekir.

(6) Yatay geçişi kabul edilen adayın, intibak ve muafiyet işlemleri ilgili öğrenci kabul
ve intibak komisyonunca gerçekleştirilir, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu onayıyla enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci kabul ve intibak komisyonu tarafından eş-
değerliği kabul edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından geçerliliği onaylanan başarılmış
derslerin notları öğrencinin not çizelgesine kaydedilir ve akademik ortalamaya katılır.

(7) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi alma kriterlerini kaybetmiş
anabilim/anasanat dallarına yatay geçiş yoluyla öğrenci alınamaz.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşullarının sağlanması
ve bu geçiş için kontenjan ilan edilmiş olması şartıyla geçiş yapılabilir. 

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki
yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora veya sanatta yeterlik adayları,
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c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik
programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıllık bilimsel
hazırlık programı uygulanır. Yaz okulu bu süreye dâhil değildir. Bilimsel hazırlık programında
geçirilen süre, ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil de-
ğildir. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin
ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık prog-
ramında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık progra-
mındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden
de alabilir. 

(4) Bilimsel hazırlık programının öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve bilimsel ha-
zırlık formunda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerinin belirtilmesi zorunludur.
Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık formundaki bilimsel hazırlık derslerinde
değişiklik yapılamaz.

(5) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans derslerinden; doktora bilimsel ha-
zırlık programı lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı ve diğer hususlar bu Yönet-
melik hükümlerine göre; ders başarı notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları dersin alın-
dığı programa ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü
belgesinde görünür ancak, lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

Lisansüstü programlara ilk kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

istenilen belgelerle, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve Rektörlükçe belirlenen ilkeler
çerçevesinde enstitüler tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programları kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
istenen belgelerle birlikte enstitüye bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecekleri gibi noter vekâ-
letnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığıyla da kayıt yaptırabilirler. 

(3) Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler ve hiçbir hak
iddia edemezler.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa,
enstitü yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dahil
tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday-
lardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. 

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

Yarıyıl kayıtları
MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde enstitü kurulu tarafından açılan derslere yazılımlarını gerçekleştirmek suretiyle kayıtlarını
yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma
düşer, derslere devam edemez, sınavlara giremez ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı diğer hak-
lardan yararlanamaz.
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(2) Yarıyıl kayıt işlemleri, öğrencinin varsa ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı
payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle, yarıyıl ders seçme işlemini yapması ve akade-
mik danışmanın ders seçimlerini onaylaması ile gerçekleşir. Yarıyıl kayıt yenileme işlemlerin-
den öğrenciler sorumludur. 

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılır.
(4) Mazereti dolayısıyla belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, derslerin

başlama tarihinden itibaren on iş günü içerisinde enstitüye müracaat etmesi ve mazereti enstitü
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda kaydını yeniler.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-
meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-
fından yapılan derslerdir. Zorunlu derslerin kredi miktarı ilgili programın toplam kredisinin
yarısını aşamaz.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, ara sınav ve yarıyıl
sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili anabilim
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul dersleri ile ek koşullar belirlenebilir. 
(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamının tam sayıya yuvarlanmasıyla oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz
ders veya çalışmaların haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu ders ve çalış-
malara kredi değeri verilmez.

(6) Lisansüstü eğitimi sırasında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler enstitü
kurulu tarafından yapılır.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 17 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri
üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ens-
titü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yüksek lisans programında en az iki yarıyıl lisans
programında; doktora programında ise en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek li-
sans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü ana-
bilim ya da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktoralı öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları
da lisansüstü düzeyde ders verebilir.

(3) Bir öğretim üyesi bir yarıyılda yüksek lisans/doktora kredili derslerinden en fazla
üç adet ders açabilir. Ancak aynı anda hem tezli, hem de tezsiz yüksek lisans programlarında
görev alan öğretim üyeleri ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren dersi yürüten öğretim üyesi, bölüm kurulu kararı ile dört ders açabilir. 

(4) Lisansüstü programlarda ders sayısı ve kredi üst limitinde bir sınırlama olmayıp,
bir öğrenci yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programının her birinde aynı öğretim
üyesinden en fazla kredili üç ders alabilir. 
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programındaki öğ-

rencilerin, danışmanlarının atandığı dönemden itibaren, yüksek lisans programı öğrencileri için
ayrı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için ayrı olmak, tez/sanat eseri danışmanı
tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar, izinli ve raporlu olunan süreler
dışında yaz tatilleri de dâhil olmak üzere kesintisiz olarak devam etmek üzere uzmanlık alan
dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersinin ilke ve esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenir. Her öğrenci, tez/sanat eseri danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan derslerinden bir
tanesini almak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersi haftada dört saat olup bir öğretim elemanı en fazla yüksek li-
sans/doktora uzmanlık alan derslerinden ikişer adet açabilir. Ancak bunlardan en çok iki tanesi
ücretlendirilir. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir.

Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyılda en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına

girerler. Sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum şek-
linde de yapılabilir. Sınav değerlendirmeleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü
tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalış-
malara devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınava giremeyen veya ara sınav yerine
geçen proje teslimi, ödev teslimi ve sözlü sunum gibi görevlerini zamanında yapamayan ve
mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci derslerin son haftasında ma-
zeret sınavına girebilir veya yapamadığı görevlerini yapabilir. Mazeret belgelerinin düzenlen-
dikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığına verilmesi zorunludur.
Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

(4) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; teorik derslerin en az %70’ine; uygulama
veya varsa laboratuvarların ise en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak gerekir. Devamsızlık
sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği sürelerde dâhildir. 

(5) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cu-
martesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(6) Yarıyıl sonu değerlendirmesinin yarıyıl sonu sınavı olarak yapılması halinde yarıyıl
sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getiren öğrenciler başarısız oldukları bütün derslerden
bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı gibi değerlendirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması

ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı no-
tunun başarı notuna etkisi %60’tır. 

(2) Sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarında 100
puan üzerinden yüksek lisansta en az 60, doktorada ise en az 70 alamayan öğrenci ilgili dersten
başarısız sayılır. 

(3) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora
programlarında ise en az BB notu alınmış olması gerekir. Lisansüstü programlarda kredisiz bir
derste başarılı olmak için G notu alınmış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir
dersin yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda öğrencinin not hesabında yeni dersin
notu dikkate alınır.
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(4) Bir dersin başarı notu, aşağıda yer alan tabloya göre harfli başarı notuna ve başarı
katsayısına dönüştürülür. Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları aşağıdaki tab-
loda yer alan şekildedir:

  Puan  Yarıyıl Ders Notu Katsayısı Not Ortalamasına
90-100 AA 4,00 Katılır
85-89 BA 3,50 Katılır
80-84 BB 3,00 Katılır
75-79 CB 2,50 Katılır
70-74 CC 2,00 Katılır
65-69 DC 1,50 Katılır
60-64 DD 1,00 Katılır
50-59 FD 0,50 Katılır
0-49 FF 0,0 Katılır

D (Devamsız) 0,0 Katılır
G (Geçer) Katılmaz
K (Kalır) Katılmaz

S (Süren çalışma) Katılmaz
İ (İzinli) Katılmaz

DP (Değişim programında) Katılmaz
(5) Dördüncü fıkradaki tabloda yer alan harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) D (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not
ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

b) G (Geçer) notu, tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca,
kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve seminerler için, ba-
şarılı olma durumunda da kullanılır.

c) K (Kalır) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca
kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız
olma durumunda da kullanılır.

ç) S (Süren Çalışma) notu, uzmanlık alan dersleri ve tezini başarılı olarak sürdürmekte
olan öğrencilere verilir. Başarılı bulunan öğrencilerin S notu G notuna çevrilir.

d) İ (İzinli) notu, izinli sayılan öğrencinin yarıyıl/dönem durumunu belirtmek üzere
kullanılan işarettir.

e) DP notu, değişim programlarında eğitim gören öğrencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 21 – (1) Öğretim elemanları, sınav sonuçlarını akademik takvimde belirtilen

tarihe kadar otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadırlar. 
(2) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren beş iş günü

içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak maddi hata yönünden itirazda buluna-
bilirler. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili
birime yazılı olarak bildirir. Sonuç birim tarafından öğrenciye bildirilir. İtirazın tetkik ve de-
ğerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının
başvurusu ile sınav notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde anabilim dalı baş-
kanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin
verildiği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılması ge-
rekir. 
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Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yarıyıllar
birbiri ile ilişkili olmayıp, her bir yarıyılın akademik not ortalaması kendi yarıyılına etki eder.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğe göre alınmış harfli başarı notları-
nın, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayı-
ların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar so-
nucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü
hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yu-
varlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla ait dersler; GANO hesabı içinse,
öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü prog-
ramda geçerli olan tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son not kul-
lanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim prog-
ramında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. 

(4) GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin
not döküm belgesinde belirtilir.

(5) Lisansüstü öğrencilerin ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için yük-
sek lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının en az 2,00, doktora veya sanatta
yeterlik öğrencilerinin ise genel akademik not ortalamalarının en az 3,00 olması gerekir.

Kayıt dondurma/izinli sayılma 
MADDE 23 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından lisansüstü öğrencilere; akademik

takvimde belirtilen tarihlerde dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları ha-
linde, belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine kat-
kıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve
enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle kayıt dondurma hakkı
verilebilir. Azami kayıt dondurma süresi lisansüstü programlarda en fazla iki yarıyıldır. Ancak
askerlik görevinde askerlik süresince izin verilebilir. Öğrenci; kayıt dondurduğu süre içinde
öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sa-
yılmaz.

(2) Zorunlu haller dışında, kayıt dondurma/izin istekleri akademik takvimde belirtilen
tarihlerde dilekçe ve mazeret ekleriyle birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. Kayıt
dondurma/izin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kuru-
lunca karara bağlanır.

(3) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli görülen mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri, 
b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-

racak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, 
c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 
ç) Eşinin veya birinci dereceden yakını acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, 
d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-

ması suretiyle askere alınması, 
e) Öğrencinin tutukluluk hali, 
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliğine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını
gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
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g) Araştırma, burs, staj veya öğrenim amacıyla uzun süreli olarak yurtiçinde veya yurt-
dışına gitme ya da görevlendirilme hali,

ğ) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. 
(4) Kayıt dondurmuş/izin almış olan öğrenciler kayıt dondurma süresinin bitimini takip

eden yarıyılın başında normal yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan
devam ederler. 

İlişik kesme/kayıt silme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan diğer durumlar dışında, aşağıdaki hallerde

de lisansüstü öğrencilerin enstitü ile ilişikleri kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuat

hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar ile bir başka üniversiteye yatay geçiş
yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

b) Öğrenciler, bir dilekçe ile müdürlüğe başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildi-
rebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları öğrenim harcı/öğrenim ücreti iade edilmez. 

(2) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversiteden ilişik kesme iş-
lemlerini yapmaları gerekir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda yabancı dil eğitimi, ilgili mezvuat hüküm-

lerine göre yürütülür.
(2) Lisansüstü öğrenciler, istemeleri halinde, Üniversitedeki mevcut yabancı dil hazırlık

sınıflarından birine kayıt olarak en fazla bir yıl yabancı dil eğitimi alabilirler. Ancak bu süre
ilgili programın azami süresinden sayılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Bu programların nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim da-
lının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 

(2) YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde ikinci öğretim tezli veya tezsiz yüksek li-
sans programı ile öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmak-
sızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yü-
rütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları da açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının
açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi mik-
tarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları
arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK ta-
rafından belirlenir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans

diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart
puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci
kabulünde ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puanı Senato tarafından belirlenir.
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(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse,
lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlen-
dirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, hangi
alandan yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
gibi belgeler, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, yüksek lisans giriş başarı notu ile lisans not ortalamasının alt sınırı; enstitü ku-
rulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan
başlanarak doldurulur. Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(5) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı
tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü prog-
rama başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli
olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Tezli yüksek lisans programı 
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

Ders yükü ve dersler
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşu-

luyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle bir-
likte en az 8 adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli
yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
120 AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptırmak
ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı bulunan
seminerler tez yazım kılavuzuna uygun olarak enstitüye teslim edilir. Seminer dersinden başarılı
olamayan öğrenciler tez savunma sınavına giremezler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de en fazla iki ders seçilebilir. Lisans programlarından alınan dersler ders yüküne
ve yüksek lisans kredisine sayılmaz.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(3) Tezini dört yarıyıldan daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belir-
lenen öğrenciler için bu süre, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. 
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Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında

çalışmak istediği anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı
başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla be-
raber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atamada, öğretim
üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danışman atanıncaya kadar bu
görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst
sınırı YÖK tarafından belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun
35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü prog-
ramdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yeni-
lemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına
enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet da-
nışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans proje danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez
danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı; programda görevli öğretim üyeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik
veya tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri arasından seçilir.

(5) Öğrenci, kayıt yaptırdığı üçüncü yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.

(6) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, altı aydan daha
fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri
danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim ku-
rulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir. Tez yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tez yazım kılavuzuna göre hazırladığı tezini tamamlayarak danışmanına su-
nar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ensti-
tüye gönderir.

16 Temmuz 2017 – Sayı : 30125                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından
belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç
on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda
yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Tez savunma sınav süresi en az kırk beş dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleş-
tirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını iz-
leyen üç gün içinde 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 öğrenciye, talep etmesi halinde ve ilgili anabilim dalının tezsiz
yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü,
proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda
tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla ta-
mamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğ-
rencinin ise programla ilişiği kesilir.

(11) Öğrencilerin azami süreleri içinde tez çalışmalarını başarıyla tamamlamaları veya
tez savunmasına girmeleri gerekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin
programla ilişiği kesilir. Azami süre içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya
aralıklı üç defa K notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir. 

Diploma
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve genel not ortalaması 2,00’nin altında

olmamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını; tezin tamamı ile Türkçe
ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde 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/anasanat dalındaki programın Üniversite tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezu-
niyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

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

Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uz-

manlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma ye-
teneğini kazanmasını sağlamaktır.
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Ders yükü ve dersler
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 33 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders de dahil en az 11 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevli-
sini öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar ders seçimi ile onayı ve dönem projesine
kayıt olduğu yarıyılda dönem projesinin yürütülmesi için danışman olarak belirler. Öğrencinin
işlemleri danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

Diploma
MADDE 38 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından ilgili tezli

yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 39 – (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.

Ders yükü ve dersler
MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de
dahil en az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans prog-
ramında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders
almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. 
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(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS’den
az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içe-
ren bir ders dâhil en az 45 kredilik 15 ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez
önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez
ile teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programlarında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sa-
yılmaz.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü 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.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(7) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 41 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az
55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek
lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Değer-
lendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar, ALES
puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, doktora
giriş başarı notu ile yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı enstitü kurulunun önerisi ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. Kontenjanlar puanı yüksek olan adaylardan başlanarak doldurulur.
Sonuçlar enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı
aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) 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.
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(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-
ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-
meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer
belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci
kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre ge-
rekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(6) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı
tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü prog-
rama başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli
olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Süre
MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayama-
yan veya genel not ortalaması 3,00’ün altında olan öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez
ve kayıtlı oldukları programla 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 ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanının atanması
MADDE 43 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/ana-

sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
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(2) Tez danışmanı Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede
belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile da-
nışmanlık yükü dikkate alınır.

(3) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı
YÖK tarafından belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ili-
şiğini kestirmediği için programda kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğ-
renciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yö-
netim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa
sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans proje danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için, başarıyla tamamlanmış en az bir yük-
sek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. 

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. 

(6) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları Senato
tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. 

(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.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Karar aşamasında dinleyi-
ciler sınav salonu dışına alınır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı ilgili programın eğitim-öğretim dilinde yapılır.
Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı ölçütleri ve notların hesaplanması doktora yeterlik komi-
tesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(6) Yeterlik sınav 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. İlgili doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili anabilim
dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak
zorundadır. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda ba-
şarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla
ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını
kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen
öğrencinin doktora programında başarı ile tamamladığı yedi dersi yüksek lisans programında
alması gereken kredili derslere sayılır. 

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez öne-
risini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir
ay içinde tez izleme komitesi atanır. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim/anasanat 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 ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 46 – (1) 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 sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ta-
rafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı (G) veya başarısız (K) olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği
kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tezin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde

ettiği sonuçları Üniversite tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak
zorundadır. 

(3) Doktora tezini teslim edebilmek için;
a) Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden

önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-
Expanded kapsamında bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir pa-
tent almış olmak,

b) Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce
tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı bir ma-
kaleyi Index Islamicus, Ebscohost, Atla Religion Index veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan bir dergide yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş
olmak,

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

nulması gerekir.
(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) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danış-
manın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine
ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ve ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte toplanarak öğrenciyi
tez savunmasına alır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri
toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde
ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme
enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Tez savunması, en az 60 dakika, en fazla 120 dakika süreli olmak üzere tez çalış-
masının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açıktır. 

(9) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafın-
dan en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-
ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.
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(11) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun
olarak hazırladığı doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü
yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(12) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, dok-
tora tezi jüri tarafından reddedilen lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğren-
ciye, talep etmesi halinde ve ilgili anabilim/anasanat dalının birinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb.
gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans
programının ders yükü, proje yükü ve benzeri gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tez-
siz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla
ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir. 

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla;
bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dahil en
az 9 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek
lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. 

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; 120 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil
en az 45 kredilik 15 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, uygulamalar, tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, enstitü anabilim/anasanat 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.
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Başvuru ve kabul
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile kon-
servatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri
uygulanır.

Süre
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik 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 ez az 3,00 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı enstitüye önerir, bu öneri
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar atanması zorunludur. 
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(2) Sanatta yeterlik danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez
danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

(4) Sanatta yeterlik danışmanı, danışmanlığını yaptığı öğrenci ile birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,
bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün,
yer ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

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

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay
içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlara gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. 
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının teslim edildiği tarihtir.

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat
MADDE 56 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 3/2/2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep

Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

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

YARGI İLÂNLARI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/605 

KARAR NO : 2016/261 

5607 Sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 17/03/2016 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 

10000 TL ADLĠ PARA, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK 

(TCK 53/1-a,d) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Edibe oğlu, 1995 SURĠYE doğumlu, 

MUSTAFA VAHED tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme 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. 5194 

————— 

ESAS NO : 2013/387 

KARAR NO : 2014/937 

Ġthali yasak eĢyayı, bu özelliğini bilerek taĢımak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 24/09/2014 tarihli ilamı ile 3/7-2. Cümle-4 maddesi gereğince 1 YIL 8 

AY HAPĠS, 100 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Ahmet ve ġemse oğlu, 02/05/1976 

SURĠYE doğumlu, BESSAM HÜSEYĠN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkeme 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. 5195 

————— 

ESAS NO : 2013/577 

KARAR NO : 2014/901 

Ġthali yasak eĢyayı, bu özelliğini bilerek taĢımak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 17/09/2014 tarihli ilamı ile 3/7-2. Cümle-4 maddesi gereğince 100 TL 

ADLĠ PARA, 1 YIL 9 AY 20 GÜN HAPĠS cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Vefa oğlu, 1983 

doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı LUAYT AMUD tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

mahkeme 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. 5196 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden: 

1 - AĢağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taĢınmazlar ihale ile 

satılacaktır. Ġhale ―M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79 / ARNAVUTKÖY‖ adresindeki 

Arnavutköy Belediyesi TaĢoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi ve Ģartname uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

artırma suretiyle yapılacaktır. ġartname bedeli 200 (Ġki Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 

Arnavutköy/ĠSTANBUL) temin edilebilir. 

 

Sıra 

No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü Toplam Bedel Geçici Teminat Tarih Saat 

1 Haraççı 4577 7 1070,91 4.283.640,00 TL 128.510.00 TL 27.07.2017 11.00 

2 Boğazköy 4726 2   240,26    312.338,00 TL 9.371.00 TL 27.07.2017 11.15 

Sıra 

No Bölge Ada Parsel 

B1 Blok 

Muhammen 

Bedel Geçici Teminat Tarih Saat 

Kat/Daire 

No 

3 Hadımköy 709 1 1/6 150,000.00 TL 4.500.00 TL 27.07.2017 11.30 

4 Hadımköy 709 1 1/7 150,000.00 TL 4.500.00 TL 27.07.2017 11.40 

5 Hadımköy 709 1 1/8 150,000.00 TL 4.500.00 TL 27.07.2017 11.50 

 

2 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

3 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: 

A) GERÇEK KĠġĠLERDEN: 

1 - Ġkametgâh belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Ģartname bedeli makbuzu 

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

alınmıĢ belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul 

edilecektir.) 

B) TÜZEL KĠġĠLERDEN: 

1 - Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği 

kiĢiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli 

imza beyannamesi) 
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3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Ģartname bedeli makbuzu 

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

6 - Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (Ġlan Tarihi Ġtibarı ile) Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınmıĢ belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmıĢ borçlar 

istisna kabul edilecektir.) 

C) ORTAK GĠRĠġĠMLERDEN: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

MADDE 4 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 27.07.2017 günü saat 10.00’a kadar Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu 

takdirde dıĢ zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret 

Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/ĠSTANBUL) ile hangi iĢe ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen 

saate kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

 6364/1-1 

—— • —— 

BARKOD YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve Kan 

BağıĢı Merkezlerinin ihtiyacı için Barkod Yazıcı alımı, Ġdari ve Teknik ġartname hükümlerine 

göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile 

satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖ 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312) 

293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 07.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 07.08.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6385/1-1 
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SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN ÇALIġTIRILMASI  

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin ÇalıĢtırılması hizmet alımı iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve 

Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/346739 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No.164   Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 734 5930 - 36 - 0 332 734 5938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde aĢağıda 

belirtilen kantarlarda bulunan 13 adet seyyar pancar 

boĢaltma makinelerinin çalıĢtırılması, iĢ bitimi bakım ve 

onarımının yapılması iĢidir. 

  Bölge kantarlarında 560.000 ton pancarın boĢaltılması 

veya yüklenmesi 
 

BÖLGE ADI KANTAR ADI BOġALTILACAK TON MAKĠNE ADEDĠ 

KARAMAN Demiryurt   59.000 1 Elektrikli 

KARAMAN Karaman   41.000 1 Elektrikli, 1 Dizel 

KARAMAN Kılbasan 106.000 3 Elektrikli 

KARAMAN Kızık   67.000 2 Elektrikli 

KARAMAN Sudurağı 127.000 2 Elektrikli 

KARAPINAR HotamıĢ 130.000 2 Elektrikli 

KARAPINAR Karapınar   30.000 1 Dizel 
 
b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar 

bölge kantarları 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanyası dönemi 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/07/2017 - Saat 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 177,00.- TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 6329/1-1 
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SABĠT VE SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN BAKIM, 

ONARIM VE ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin Bakım, 

Onarım ve ĠĢletilmesi Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/342483 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve Faks Numarası : 364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Çorum ġeker Fabrikasına bağlı; Fabrika merkez 

kantarında tesellüm edilecek ± % 20 toleranslı 963 000 

ton pancarın 5 adet elektrikli seyyar pancar boĢaltma ve 

1 adet sabit pancar boĢaltma makinesi ile Sekili 

Kantarında (Dizel) 43.000 ton, Yerköy Kantarında 

(Elektrikli) 44.000 ton ve Yörüklü Kantarında (Dizel) 

10.000 Ton olmak üzere ± % 20 toleranslı 1.060.000 

Ton Pancarın BoĢaltılması ve Makinelerin revizyonu 

Hizmeti 

b) Yapılacağı Yer : Çorum ġeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge 

ġefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy, Sungurlu Bölgeye 

Bağlı Yörüklü kantarı. 

c) ĠĢin Süresi : Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 Pancar ĠĢleme 

Kampanya Dönemidir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Çorum ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 

9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve Saati : 28.07.2017 Cuma günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

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 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.   

7 - 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. 6280/1-1 
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KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA, ATIKSU ARITIM TESĠSĠ ĠġLETĠLMESĠ VE KAZAN 

DAĠRESĠ KÖMÜR HAZIRLAMA HĠZMET ALIMI ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal ġeker Ambalajlama, Atıksu 

Arıtım Tesisi ĠĢletilmesi ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı) iĢleri T.ġ.F.A.ġ. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/343598 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Atıksu Arıtım Tesisi ĠĢletilmesi Hizmet Alımı: 12 KiĢi 

  - Kristal ġeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 KiĢi 

  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 KiĢi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : - Atıksu Arıtım Tesisi ĠĢletilmesi Hizmet Alımı: 12 KiĢi 

ile (±%20 toleranslı 100 gün) 

  - Kristal ġeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 KiĢi ile 

(± %20 toleranslı 90 gün) 

  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 KiĢi 

ile (±%20 toleranslı 100 gün) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.07.2017, Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.2. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 6365/1-1 



16 Temmuz 2017 – Sayı : 30125 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN  

BOYATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠNĠN BOYATILMASI 

iĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/347095 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale konusu mal veya hizmetin; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın Ziraat Bölge ġefliklerinde bulunan 10 (On) 

adet Seyyar Pancar BoĢaltma Makinesinin boyanması 

isidir. 

 

Bölgesi Kantarı Makine Sayısı 
 

Merkez Merkez 2 (Çift platformlu) 

Akdağmadeni Kirsinkavağı 1 (Çift platformlu) 

Çekerek Kümbet 1 (Tek platformlu) 

KadıĢehri Kesikköprü 1 (Tek platformlu) 

Sarıkaya Hasbek 1 (Çift platformlu) 

Sarıkaya Kadılı 1 (Çift platformlu) 

Sarıkaya Sarıkaya 1 (Tek platformlu) 

ġefaatli Sarıkent 1 (Çift platformlu) 

ġefaatli ġefaatli 1 (Tek platformlu) 

FABRĠKA TOPLAMI 10 
 

 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü 

içinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 27.07.2017 - Saat 14:00 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı, Yozgat ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

11 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (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. 

 6367/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 03.07.2017 Karar No: 7018 

ġĠRKETLERĠN: 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

  2) Pinnacle Turkey Inc. 

  3) Corporate Resources B.V. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Sea Meadow House PO Box 173, Road, 

  Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands 

  2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, 

  Road Town, Tortola Ġngiliz Virgin Adaları VG 1110 

  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, Hollanda 

• TÜRKĠYEDEKĠ 

   ADRESLERĠ : 1-3) Ġran Cad. No: 21/448 06680, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara 

  2) Çukurambar Mah. 1480 Sk. No: 2 Besa Kule B Blok D: 54 

Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT 

  TARĠHLERĠ : 11.05.2017, 15.05.2017 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı 

• SAHA ĠġARETĠ : TGT-PIN-CBV/K 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Gelindere 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 287 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TGT-PIN-CBV/3659 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 08.06.2000 

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 09.07.2001 

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin müĢtereken sahip bulundukları, yukarıda saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona erdiği 08.06.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 08.06.2027 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢlardır. 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas Ģartlarına ve iĢletme 

ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, 

ARĠ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sahada verilen 

üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 08.06.2027 tarihine kadar 10 yıl süre ile 

uzatılmasına karar verilmiĢtir. 6281/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 11.07.2017 Karar No: 7019 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ VE 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 29.03.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : ġanlıurfa 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Siverek 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 3882 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARĠ/ARR/K/M42-d1-1 

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

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 37º45’00’’00’’’ 39º07’30’’00’’’ 

b 37º43’00’’00’’’ 39º07’30’’00’’’ 

c 37º43’00’’00’’’ 39º00’21’’60’’’ 

d 37º45’00’’00’’’ 39º00’21’’60’’’ 

   

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü 

ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha için petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait 

evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine Ģekli ve esas 

Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’ye 22.10.2016 tarihinden itibaren 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ―ruhsatın veriliĢinden itibaren bir yıl 

içerisinde kuyu açılması ve iki yıl içerisinde üretime baĢlanması aksi halde ruhsatın fesih iĢlemine 

tabi tutulması‖ Ģartıyla sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate 

alınarak ARĠ/ARR/K/M42-d1–1 pafta numaralı petrol iĢletme ruhsatının 4 yıl süre ile 

verilmesine, 

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

yapacağı üretim ve geliĢtirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde iĢletme ruhsatı için 

öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama 

Üretim Pazarlama A.ġ’ye bir adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 6343/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 11.07.2017 Karar No: 7020 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. 

• MERKEZĠ VE 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 29.03.2017 

RUHSATIN: 

• KONUSU : ĠĢletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI ĠL : ġanlıurfa 

• KAPSADIĞI ĠLÇELER : Siverek 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 9697 hektar 
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• PAFTA NUMARASI : ARĠ/ARR/K/M42-a4-1 

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

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 37º50’00’’00’’’ 39º07’30’’00’’’ 

b 37º45’00’’00’’’ 39º07’30’’00’’’ 

c 37º45’00’’00’’’ 39º00’21’’60’’’ 

d 37º50’00’’00’’’ 39º00’21’’60’’’ 

KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.ġ.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve 

paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha içi petrol iĢletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları 

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

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

amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı’nın 02.06.2017 tarihli Olur’ları alınmıĢtır. 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.ġ.’ye 22.10.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, sahanın mevcut rezerv durumu ile yatırım ve 

üretim programı dikkate alınarak ARĠ/ARR/K/M42-a4-1 pafta no.lu iĢletme ruhsatının 20 yıl süre 

ile verilmesine karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Arar Petrol ve Gaz Arama 

Üretim Pazarlama A.ġ’ye bir adet petrol iĢletme ruhsatı verilmiĢtir. 6344/1-1 

—— • —— 
Sayıştay Başkanlığından: 

Adları aĢağıda yazılı Kamu Ġdarelerinin hizalarında belirtilen yıla iliĢkin hesap ve 

iĢlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar 

hakkında, 6085 sayılı SayıĢtay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının 

alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları 

ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya 

kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 

gün içinde bizzat veya yazı ile BaĢkanlığımıza baĢvurmaları gerektiği; aksi takdirde iĢbu ilanın 

tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 

 

KAMU ĠDARESĠNĠN 

ADI 

HESABIN 

Y I L I  

ADI VE 

SOYADI UNVANI GÖREVĠ 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi 
2015 Kamil KILIÇ 

Genel Sekreter 

Vekili 
Diğer Sorumlu 

Ġzmir Karabağlar 

Belediyesi 
2012 

Fikret 

VAPURCU 

GerçekleĢtirme 

Görv. 
GerçekleĢtirme Görevlisi 

Karayolları Genel 

Müdürlüğü 
2013 

Mahmut 

YILDIZ 
Bölge Müdürü Harcama Yetkilisi 

 6362/1-1 

—— • —— 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA ĠLAN 

28.01.2017 tarih ve 29962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fedli Bahar ve MHS 

Hafriyat Makina ĠnĢaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim ġirketi 4735 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (Ġki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının 

ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karĢı, yasaklama kararı verilmesine iliĢkin iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı aleyhine Ankara 12. 

Ġdare Mahkemesi'nde 2017/784 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 

22/06/2017 tarihli karar ile "... dava konusu iĢlemin;... yürütülmesinin durdurulmasına ..." karar 

verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6388/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6353/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6354/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6354/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6355/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6356/1-1 
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İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6357/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/296889 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ZĠLE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe TOKAT / ZĠLE 

Adresi 
ATATÜRK CADDESĠ 

60400 ZĠLE /TOKAT 
Tel-Faks 0 (356) 317 10 17   0 (356) 317 84 32 

Posta Kodu 60400 E-Mail zile60@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MAHMUT KARABIYIK  

Adresi 

YAZICI MAHALLESĠ 

ADNAN MEDRES CADDESĠ 

NO: 73/A ZĠLE / TOKAT 

 

T.C. Kimlik No. 29378464924  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5030122084  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ZĠLE ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF 

ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
60/35998  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6358/1-1 
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6352/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.  

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; 

özgeçmiĢlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, 

Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten 

Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve 

bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet 

CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu 

kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; 

özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel ÇalıĢma ve 

yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki  

4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. 

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın 

listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri 

eklenecektir). 

4 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiĢ, Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta 

olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel ÇalıĢma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine 

baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 

Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa 

yabancı dil baĢarı belgesi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da 

halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

5 - Ġlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde; NiĢantaĢı Üniversitesi 

Sadabad Kampüsüne Ģahsen dilekçe ile baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 

veya posta ile yapılan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.  

ADRES: 

NiĢantaĢı Üniversitesi  

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/ĠSTANBUL  

Telefon: 0 212 210 1010 
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BĠRĠM 

BÖLÜM / 

PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ġARTLAR 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ULUSLARARASI 

ĠLĠġKĠLER 
DOÇ.DR. 1 

Siyasi Tarih alanında 

doçentliğini almıĢ olmak ve 

Türkiye Uzakdoğu iliĢkileri 

alanında yayınlar yapmıĢ 

olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ULUSLARARASI 

TĠCARET VE 

LOJĠSTĠK 

PROF. 

DR. 
1 

Yönetim Strateji alanında 

doçentliğini almıĢ olmak ve 

denizcilik yönetimi alanında 

bilimsel çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE 

SPOR YÖNETĠMĠ 
ANTRENÖRLÜK 

YRD. 

DOÇ. 

DR. 

1 

Hareket ve Antreman Bilimleri 

alanında doktorasını yapmıĢ 

olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

SĠYASET BĠLĠMĠ 

VE KAMU 

YÖNETĠMĠ 

YRD. 

DOÇ. 

DR. 

1 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

ĠliĢkiler alanında doktorasını 

almıĢ olmak ve uluslarası terör 

ve güvenlik konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE 

SOSYAL BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

GAZETECĠLĠK 

YRD. 

DOÇ. 

DR. 

1 

Gazetecilik alanında yüksek 

lisans, Radyo, Televizyon ve 

Sinema alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak 

SANAT VE 

TASARIM 

FAKÜLTESĠ 

TEKSTĠL VE 

MODA 

TASARIMI 

YRD. 

DOÇ. 

DR. 

1 

Tekstil ve Moda Tasarımı 

alanında sanatta yeterliliğini 

almıĢ olmak. 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBĠ 

GÖRÜNTÜLEME 

TEKNĠKLERĠ 

PROF. 

DR. 
1 

Radyoloji alanında doçentliğini 

almıĢ olmak 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
ODYOMETRĠ 

YRD. 

DOÇ. 

DR. 

1 
Odyoloji alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2657 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma Ģartlarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1008 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1008 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Aslanlı Höyüğü, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

7. Bu alan içerisinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.00/564 

Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2017-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.06.2017-4127 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Örenköy Köyü, Alanlar Mevkiinde yer alan Örenköy 

Arkeolojik YerleĢiminin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden yerinde incelenmesine iliĢkin; 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.04.2017 tarih ve 4000 sayılı kararı ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 19.06.2017 tarih ve 2311 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Örenköy Köyü, Alanlar Mevkiinde yer alan, EskiĢehir Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.07.2000 tarih ve 1179 sayılı kararı ile I.(Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

26.08.2016 tarih ve 3466 sayılı kararı ile sit sınırları sayısallaĢtırılan Örenköy Arkeolojik 

YerleĢimine yönelik Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

yapılan çalıĢma sonucunda, Örenköy Arkeolojik YerleĢiminin I. (Birinci) ve III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 

1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, Ģerh konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin 

onaylanmasına; alanda 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2652 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Sağırlı Mahallesi sınırlarında, Kara Ağıl Mevkiinde yer alan 

Sağırlı ―Alan A‖ ve ―Alan B‖ nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.06.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit 

alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Sağırlı Mahallesi sınırlarında, Kara Ağıl Mevkiinde yer alan 

Sağırlı ―Alan A‖ ve ―Alan B‖ nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli haritada iki bölge halinde ―Alan A‖ ve ―Alan B‖ 

olarak koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde, üzerinde yerleĢim bulunması ve yaĢamın devamlılığı 

ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Sağırlı ―Alan A‖ ve ―Alan B‖ II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir. 

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.06.2017-2621 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Karatepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

yasa kapsamında tescilli Karatepe Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine 

iliĢkin Mahmut KOÇOĞLU’nun 26.05.2017 tarihli dilekçesi, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.11.2009 tarih ve 967 sayılı kararı, Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, yeniden hazırlanan öneri 

1/2000 ölçekli sit alanı haritası, yeniden hazırlanan tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Haliliye ilçesi, Karatepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Karatepe Höyüğü’nün sit 

alanı sınırlarının 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde yeniden belirlenmesi, 

höyük üzerinde ve çevresinde yerleĢim bulunması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince I. 

derece arkeolojik sit alanı derecesinin II. derece arkeolojik sit alanı olarak değiĢtirilmesine, 

Karatepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.06.2017-193 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.06.2017-2622 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı mahallesi sınırları içerisindeki Keçli Tepe I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ile Kargalı ve Küçüksenemağara Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

Karahan Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı harita koordinatlarının yeniden düzenlenmesine 

iliĢkin; ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Kent Bilgi Sistemleri 

ġube Müdürlüğü’nün 15.05.2017 tarih ve E.6846 sayılı yazısı, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2007/296 sayılı kararı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2017/2446 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

23.06.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, yeniden düzenlenen sit alanı haritaları, yeniden 

hazırlanan tescil fiĢleri, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı mahallesi sınırları içerisindeki Keçli Tepe I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı ile Kargalı ve Küçüksenemağara Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 

Karahan TepeI. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile ilgili ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 28.03.2017 tarih ve 2446 sayılı kararında sehven koordinat hatası yapıldığı 

anlaĢıldığından, yeniden hazırlanan koordinatları düzeltilmiĢ haritaların ve tescil fiĢlerinin uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2644 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Yakınyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yakınyurt Höyüğü'nün 

koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

22.06.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1392 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Yakınyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yakınyurt Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1392 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada 

sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Yakınyurt Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde   

Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2645 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozik Höyüğü'nün koruma 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 

tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.01.2011/1376 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Bozik Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1376 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Bozik Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde   

Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017-194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017-2646 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kavalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kavalık Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1384 sayılı 

tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kavalık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kavalık Höyüğü’nün 

Kurulumuzun 21.02.2011/1384 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği 

Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Kavalık Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları,  müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmez.  

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2660 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ayran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ayran Nekropol Alanı’nın koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 

sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ayran Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Ayran Nekropol Alanı’nın ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Ayran Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Tarımsal alanlar açılamaz, tarımsal faaliyet ve ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2661 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, DıĢlık (GılbaĢ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Roma Dönemi YerleĢim 

kalıntılarının koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, DıĢlık (GılbaĢ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Roma Dönemi YerleĢim 

kalıntılarının ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1333 

sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin 

devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

DıĢlık Roma Dönemi YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, tarımsal faaliyet ve ağaçlandırma yapılamaz.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. malzeme alınmaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakları açılmaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017-195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017-2656 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, AlmaĢar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arat Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit olarak 

değiĢtirilmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/804 sayılı tescil kararı, 

fotoğraflar, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, AlmaĢar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arat Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/804 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritadaki sınırları değiĢmeden, ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile 

gösterildiği Ģekliyle üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi 

gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesine ve tescilinin 

devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Arat Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

NOT: 14/7/2017 tarihli ve 30124 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 692 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
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c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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