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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/10349

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı



—— • ——
Karar Sayısı : 2017/10424

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10433

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10437

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10446

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10453

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                             A. ARSLAN                               M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10456

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                             A. ARSLAN                               M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.   Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2017/10624

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

                 A. ARSLAN                                  F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Gazi

Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,
yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GAZİ ASYAM): Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştır-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Türkiye, Asya’daki ilgili kamu kurum ve kuru-

luşları ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde doğuda Çin Seddi’nden, batıda Anadolu’ya, ku-
zeyde Sibirya’dan güney ve güney batıda Afganistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkeleri
kapsayan bölgelere yönelik araştırmalar yapmak, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeye
yönelik projeler geliştirmek gibi temel hedeflerin yanı sıra üniversite çatısı altında faaliyet gös-
termekte olan dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, Türk lehçeleri, arkeoloji, antropoloji,
sosyoloji, güzel sanat, siyaset bilimi, halkbilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, iktisat,
işletme, iletişim ve beden eğitimi gibi sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine akademik alanda
destek vermek, başta Rusya, İran ve Çin olmak üzere Orta Asya’daki soydaş devlet ve akraba
topluluklarının bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermekte olan üniversiteler, araştırma ensti-
tüleri ve araştırma merkezleri gibi benzeri eğitim, öğretim ve araştırma kurumları arasında di-
siplinler arası bir yaklaşımla araştırma yapmak, bölgeyle ilgili tarihi ve güncel bilgileri topla-
yarak değerlendirmek, bölge ülkelerinin siyasi, ekonomi, askeri ve kültür alanındaki gelişme-
lerini takip ederek gelişmeler hakkında bilimsel ve güncel raporlar hazırlamak, uygun görülen
araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel raporları, Merkezin Türkçe,
İngilizce, Rusça, Çince, Hintçe ve Farsça dillerinde hazırlanacak olan resmi internet sitesi ara-
cılığı ile Türkiye ve bölge ülkelerindeki ilgili kurumlar ve şahıslar, öğretim elemanları, araş-
tırmacılar ve öğrenciler arasında paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya ülkeleri arasında karşı-
lıklı güven duygularını geliştirmek, ortak tarihi miraslarımıza birlikte sahip çıkmak ve korumak,
Rusya ve Çin gibi bölge ülkeleri ile altyapısı sağlam istikrarlı işbirliğinin oluşmasına, yürürlüğe
konulan yönetmeliklere uygun olarak yasaların verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde hizmet
etmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğ-

rultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a) Asya tarihi, coğrafyası, kültürü, arkeolojisi, antropolojisi, sanatı vs. gibi alanlarla

ilgili ana kaynakları ve ana kaynaklardan doğrudan yararlanarak yazılan eserleri toplayarak
merkezin kütüphanesini oluşturmak, kütüphanede toplanan ana kaynakları tasnif etmek, uygun
görülen kaynak eserleri ve yabancı dildeki temel eserleri tercüme ederek neşretmek.

b) Başta Çin, Rus, Hint ve Fars kaynakları olmak üzere geçmişten günümüze kadar As-
ya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların
ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba
topluluklarının tarihini, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içerisinde
Dünya medeniyetlerine katkılarını, bölgedeki diğer milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini
araştırmak, bölge ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan güncel so-
runları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koymak.

c) Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Asya’daki devlet ve toplulukların Türki-
ye’deki büyük elçilikleri ve temsilciliklerinin katkıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yetkili
ve ilgili şahıslara ihtiyaç duyulan bölge ve alanlar hakkında araştırma ve bilgilendirme prog-
ramları yapmak, rapor hazırlamak, proje yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, se-
minerler, paneller, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Yılda en az iki sayı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışından kabul edilen Orta Asya ile
ilgili çeşitli makalelerin yer alacağı Gazi Üniversitesi Asya Araştırmaları Dergisi adlı uluslar
arası hakemli dergiyi çıkarmak.

d) Türkiye ve Asya’daki soydaş devlet ve akraba topluluklarının, ilişkilerin güçlenme-
sine yönelik olarak zamanın şartlarına uygun yeni ve istikrarlı politikalar üretmelerine, ilgili
devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin
birbiri ile doğrudan ilişki kurmalarına ve bu ilişkiler sayesinde birbirine olan güven duygusunun
pekişmesi için lazım olan ortamın yaratılmasına zemin hazırlamak gayesiyle Asya’daki devlet
ve toplulukların siyasi, ekonomi, askeri ve kültürel alanlardaki gelişmeleri, bu gelişmelerin
Türkiye’ye yansımaları ve bu gelişmeler hakkındaki uzman görüşlerinin yer aldığı iki aylık
Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ ASYAM) Haber
Bültenini çıkarmak.

e) Asya’daki Türk tarihi, kültürü ve sanat varlıklarını tanıtmaya, yaşatmaya ve koru-
maya yönelik sergi açmak, yarışlar, araştırma gezileri ve ödül törenleri düzenlemek.

f) Türkiye ile Asya’daki Türk devletleri ve akraba toplulukları ile ortak olan tarihi ve
kültürel miraslarını tespit etmek, dil, tarih, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ortak
terminoloji geliştirmek Asya ile ilgili ciddi araştırmaları bulunan ülke ve bölgelerdeki bilim
kuruluşları ve bilim adamları arasındaki işbirliğini arttırmak.

g) Ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamlarının bilimsel zeminde fikir
alış verişinde bulunmalarını sağlamak için yılda en az bir defa Üniversite Rektörlüğü ve ilgili
kamu kurumlarının desteği ve işbirliğinde Uluslararası Sempozyum veya Kongre düzenlemek,
yılda bir düzenlenmesi öngörülen söz konusu aktivitenin bir sonrası için aday olan ülkelerin
içinden kongrenin yapılacağı şehir ve bilim kuruluşunun, sempozyum veya kongre katılımcı-
larının gizli oyu ile belirlenmesini ve kongrenin hangi şehirde ve hangi bilim kuruluşunda ya-
pılacağını seçilen ülke delegeleri tarafından oylamadan en geç üç ay sonra Merkeze bildiril-
mesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür, Müdür Yardımcıları.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin temel çalışma alanı olan Asya’daki

devletler ve milletler ile ilgili çalışmaları ile bilinen, bölge ülkelerinde halen kullanılan Klasik
ve Modern dillerden birini bilen daimi statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından görevlendirilir. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Ayrıca müdürün
önerisi ile Rektör tarafından Merkezin amaçlarında belirtilen alanlarda çalışan Öğretim Üye-
lerinden iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcılarının görev süresi
üç yıldır. Müdürün yokluğunda kendisi tarafından görevlendirilen yardımcılarından biri ken-
disine vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi ken-
diliğinden sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değişmesi için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin temel çalışma alanı olan Asya tarihi, dili ve kültürü gibi değişik bilim alan-

larından Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri tespit ederek görevlendirilmesi
için Rektöre teklif sunmak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve yönetimi altındaki bi-
rimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve kurulu toplantıya çağırmak.
ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, gerekli protokol ve anlaşmalar yap-

mak, hazırladığı çalışma programını uygulamak.
d) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde amaca uygun olarak gerçekleş-
mesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

f) Bilgilendirme toplantısı, panel, bilgi şöleni, konferans ve kongre gibi Merkezin faa-
liyet alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler ve yazışmalar yapmak,
projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulunmak.

g) İlgili devlet kurumları ile üniversiteye bağlı birimler arasında Merkeze ilişkin prog-
ramlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
h) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

doktor unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeyle
birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tara-
fından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin
görevi sona erer.

(4) Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara
katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere müdürün teklifiyle Rektör
tarafından yeni üye görevlendirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Mü-
dürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışma-

ları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek,
c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait

esasları, ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,
ç) Danışma Kurulu üyelerini Müdürün önereceği adaylar arasından seçmek,
d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları tespit etmek,
e) Merkez çalışanlarının derleme, araştırma, arşivleme, tasnif etme, uygulama, yayım,

kurs, seminer, sempozyum ve benzeri konulardaki projelerini ve taleplerini değerlendirip ka-
rarlaştırmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
g) Müdürün gündeme getireceği Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili diğer ko-

nuları görüşerek karara bağlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen, Mer-

kezin faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi olan bilim adamları, Asya ile ilgili çalışma
alanları olan kurumların temsilcileri ile Merkez'in ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılan-
lardan oluşturulur. Danışma Kurulu en fazla 30 en az 15 üyeden oluşur, geçerli bir mazeret ol-
maksızın ardı ardına üç defa toplantıya katılmayan üyenin danışmanlığı düşer. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyenin görevi tekrar uzatılabilir. Gerekli hal-
lerde yeni Danışma Kurulu üyesi seçilebilir ve mevcut olan Danışma Kurulu üyelerinin görevi
sona erdirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Rektörün, yokluğunda müdürün davetiyle ve
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Danışma
Kurulu kararlarında oy kullanamaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; üyelerden ve akademik birimlerden gelen çalışma prog-
ramlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunun faaliyet
raporunu değerlendirmek, yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında Yönetim Ku-
ruluna görüş beyan etmek, gerekirse çalışma alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek per-
sonel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 7/7/2011 tarihli ve 27987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi

Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğ-
rencilerin kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Ka-
yıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Uzaktan eğitim öğrencileri hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniver-
siteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre
ilgili birim tarafından yürütülür.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydını yaptıran öğrenciye, eğitim-öğretim
süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliği sona eren
öğrenciler kimlik kartlarını bağlı olduğu birime teslim eder. Kimlik kartı kaybolan veya kulla-
nılamayacak derecede yıpranmış olan öğrenciye bağlı olduğu birime yazılı olarak başvurması
halinde, Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aynı dönemde geçerli olacak
yeni kimlik kartı verilir.

(3) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden yerleştiril-
mediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Kayıt yenileme süresinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde be-
lirtilen ekle-sil haftasında kayıt yenileyebilirler. Ancak, öğrencinin tam teşekküllü bir devlet
hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık problemi nedeni ile kay-
dının yenilenememesi halinde ilgili yönetim kurulunun kararıyla ve geçen süre devamsızlıktan
sayılmak suretiyle kaydı yenilenebilir. Bu süre, hiçbir koşulda akademik takvimde belirtilen
ara sınav haftasının sonunu geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami
dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin bitirme ve bütünleme sınav
dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan Birinci Ek Sınav ve İkinci Ek
Sınav adlarıyla tüm dersler için kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş
derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız
olan öğrencilere dört yarıyıl, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğ-
retim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, ba-
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şarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı
verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eği-
tim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm
dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sı-
navlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(6) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devam-
sızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların AKTS kredilerinin
toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin
%50 fazlasını aşamaz. Mezun durumunda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya
uygulamaların AKTS kredilerinin toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl
başına ortalama AKTS kredisinin %60 fazlasını aşamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden

okuduğu dersleri içeriklerine göre değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az 2/3’ünden muaf
olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre
azami öğrenim süresinden düşülür. Muaf tutulan derslerin Üniversitede uygulanan AKTS kre-
dileri karşılığı esas alınır. Muafiyet taleplerinin Üniversiteye ilk kayıt olunan öğretim yılında
derslerin başlamasından itibaren on iş günü içinde yapılması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2012 28324
2- 5/2/2013 28550
3- 4/2/2014 28903
4- 16/6/2014 29032
5- 14/7/2015 29416
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK, ATLI SPORLAR VE HİPPOTERAPİ

EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve

Hippoterapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippote-

rapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Atçılık konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, spor atları (koşu ve binicilik atı) te-

mininde dışa bağımlılığı azaltacak, ihracatı geliştirecek yüksek fenotipik ve genotipik özellik-
lere sahip atlar yetiştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel öncülük etmek, her türlü
iş birliğini yapmak, farklı genetik karakterdeki at ırklarını morfolojik ve moleküler teknikler
kullanarak tanımlamak, geleneksel atlı sporlarda kullanılan yerli at ırklarını koruyacak ve ge-
liştirecek çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Atlı sporların her konu ve aşamasında görev, çalışma ve uygulama yapan şahıs, ku-
rum ve kuruluşların yetenek, bilgi, beceri, nitelik ve niceliğini artıracak bilimsel her türlü uy-
gulama ve araştırma faaliyetini gerçekleştirmek; atlı sporları etkinleştirecek ve yaygınlaştıracak
teknik ve bilimsel çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,
bu konularda öncülük etmek, projeler hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleştirilen her türlü bilimsel tedavi ve reha-
bilitasyon yöntemini araştıracak, uygulayacak ve geliştirecek çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Atçılık sektöründe yoğun ihtiyaç duyulan ve temininde dışa bağımlılığın söz konusu

olduğu amaca uygun yüksek performanslı yarış ve spor atlarının yetiştirilmesini teşvik edici
çalışmalarda bulunmak, bu konularda çalışma yapan şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak, bilimsel destek sağlamak ve danışmanlık yapmak.
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b) Ülke genelinde kaybolmaya yüz tutmuş cirit gibi her türlü geleneksel atlı sporun
canlandırılmasına ve sevdirilmesine dönük uygulama ve çalışmalar yapmak, bu konularda mev-
cut kulüplerle işbirliği yapmak, yeni kulüplerin kurulmasına öncülük etmek, bu sporların icra
edilmesinde karşılaşılan sorunların bilimsel bir bakışla çözümlenmesine yardımcı olmak.

c) Türkiye’deki yerli at ırklarının tespiti, tescili, koruması ve uygun alanlarda gen kay-
nakları oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum ve kuruluşlarca
yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

ç) Atlarda koşu ve yarış performansını artırıcı yöntem ve teknikler üzerinde araştırmalar
yapmak, atçılığın gelişmesine katkı sağlayacak her türlü atlı sporun yapılmasını başta Kars ili
olmak üzere ülke genelinde teşvik edici çalışmalar yapmak.

d) Türk kültürünün önemli bir parçası olan at, atçılık ve atlı sporların detaylı olarak ve
tüm yönleriyle tarih biliminin yöntemleriyle araştırılacağı bilimsel çalışmaları yapmak ve yap-
tırmak, bu konuda kaynak olacak yayınlar hazırlatmak.

e) Çoğunlukla ithal edilmekte olan atçılık ve binicilik malzemeleri ile donanımlarının
Türkiye’de üretilmesini teşvik edici çalışmalar yapmak, sanayi ve sektör bileşenleri ile işbirliği
yaparak teknolojik gelişmeler ışığında daha ucuz, modern ve kullanışlı yeni malzeme ve do-
nanım üretilmesi konusunda araştırmalar yapmak, ihtiyaç duyulan konularda sektöre bilimsel
destek sağlamak.

f) Atçılık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan ve giderek yok olmaya yüz tutan nal-
bantlığın yeniden canlandırılması ve modern atçılığın ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi
için çalışmalar yapmak, nal ve nalbantlık malzemelerinin geliştirilmesine dönük araştırmalar
yapmak.

g) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik et-
mek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşıla-
mak, destek ve yardımcı taraf olarak işbirliği içerisinde çalışmalara katılmak.

ğ) At, atçılık ve atlı sporlara ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım
faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayımlar çıkarmak, seminer, konferans ve kongre
gibi ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere
destek vermek.

h) At yardımlı müdahalelerde, birlikte çalışmak durumunda kalacak, sağlık lisansiyerleri
olan, fizyoterapist, ergoterapist, dil konuşma terapisti, psikolog ve dünya genelinde kabul edilen
ilgili alan terapisti uzmanları ile at ve atçılık konusunda yetkin tüm çalışanları, engelli birey
ve/veya ihtiyaç sahibi bireylerin at yardımlı müdahalelerinde taşıyacakları nitelikleri ve so-
rumluluklarını tanımlayarak, ilgili alanda görev alacak personel ve gerçekleştirilecek uygula-
malara ilişkin, yetkinlik belgelerinin ve belge kullanımlarının devamlılığının kurallarını oluş-
turmak ve geliştirmek.

ı) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platform-
larda yayımlamak, at, atçılık ve atlı sporlara yönelik ulusal ve uluslararası yayımları toplayarak
kütüphane oluşturmak.

i) Atçılık ve atlı spor sektörleri ile Üniversite arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sek-
törlerde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı sektör bileşenlerini
buluşturmak, yenilikleri ve gelişmeleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve paylaşmak.

j) Atçılık ve atlı sporların geliştirilmesi için periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faali-
yetleri düzenlemek, danışmanlık faaliyetleri yapmak, işletmelere üniversitelerin atçılık ve ça-
lıştırıcılık programı mezunlarından yetişmiş insan gücü sağlanmasına aracılık yapmak.

k) Atlı sporların geliştirilmesi ve teşviki için çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar,
müsabakalar, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen yarışmalara, müsabakalara,
sosyal ve sportif etkinliklere katılmak, Üniversiteyi bu etkinliklerde temsil etmek.

l) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut pro-
jelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası alanda at, atçılık, atlı sporlar ve hip-
poterapi uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında

tam gün çalışan ve konusunda bilimsel deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilme-
sini teklif edebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona
erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardım-
cısı yerine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendi-
rilir.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yö-
netmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faali-
yetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde,
Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

(4) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna ve
Danışma Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi
ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek

görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.
b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yap-

mak.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları

yapmak.
e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek,

yürütmek, koordine etmek, denetlemek.
f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.
g) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına

uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Ku-
rulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplan-
tılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yoklu-
ğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygu-

lanmasını sağlamak.
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b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek,

karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.
e) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları,

vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaş-
mayı gerçekleştirmek.

f) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında bilgi ve deneyime sahip olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, at, atçılık ve atlı
sporların geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsil-
cileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve tavsiye

niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına teklif ve öneriler ile katkıda bulunmak.
b) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak için önerilerde bulunmak.
c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda istişari nitelikte kararlar almak.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Çalışma grupları; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanı ile il-

gili konularda oluşturulur. Çalışma grupları bir başkan ile uzmanlardan meydana gelir. Çalışma
grupları Merkezin faaliyet alanları ve Yönetim Kurulları tarafından verilen görevler çerçeve-
sinde çalışmalar yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ta-
rafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütü-

len ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sa-
natta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uy-
gulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarında, EABD/EASD’nin

önerdiği EYK’nin onayladığı öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla yürütülen programı,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu
EABD/EASD’den öğretim elemanını,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
ğ) Enstitü: Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve

enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

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

i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin
tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve EABD/EASD’nin önerisi üzerine
EYK tarafından atanan en az doktora derecesine sahip kişiler,

j) Kredi: Bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haf-
talık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

k) Lisansüstü ders: Enstitüde açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sa-
natta yeterlilik derslerini,
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l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak
yapılan öğretim programını,

m) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

n) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

o) Proje yürütücüsü: Enstitüde kayıtlı öğrencinin enstitü kapsamında yürüttüğü proje-
lerde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin
kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,

ö) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

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

r) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,
ş) Tez izleme komitesi (TİK): EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nin belirlediği ve dok-

tora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,
t) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,
u) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ü) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü

öğrencisine verdiği dersi,
v) Uzaktan öğretim ve uzaktan öğretim dersi: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı

coğrafi mekânlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak
gerçekleştiği eğitim biçimi ve belli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri kullanarak
aktarılmasına yönelik organizasyonu,

y) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
aa) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı
MADDE 5 – (1) Enstitülerde ihtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun

kararı ile dersler farklı dillerde verilebilir.
(2) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün

onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı, YÖK’ün belirlemiş olduğu

lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri ve YÖK’ün kararları çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının
teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senato tarafından kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Uzaktan
öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi
miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli yükseköğretim ku-
rumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar,
YÖK’ün ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
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(2) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak dersler, ilgili EABD/EASD kararı, EK’nin
uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçekleşir.

(3) EABD/EASD’de dersleri yürütecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri;
ilgili EABD/EASD kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ile YÖK’ün kararları dikkate alınarak
gerçekleşir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar, 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(5) Enstitülerde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim ve/veya içe-
rikle ders açılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kontenjanı, Başvuru İlanı ve Öğrenci Kabulü

Tezli-tezsiz yüksek lisans
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde 55 ALES puanından az olmamak üzere Senato tarafından
belirlenir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir,
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Başvuru için öğrenci-
nin ilgili alanda veya EABD/EASD önerisiyle EYK’nin belirlediği alanda lisans diplomasına
ve gerekli şartlara sahip olması gerekir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisans-
üstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Üniversite tarafından belirlenir.

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

(5) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar, Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler ara-
cılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru şartları,
gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından ilgili
enstitünün internet sayfasında duyurulur.

Doktora
MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları 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 sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES
puanına sahip olmaları gerekir. 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 değer-
lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne
dair diğer hususlar ilgili Senato tarafından belirlenir.
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(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversiteye yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato-
nun kararı ile yükseltilebilir.

(4) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı iste-
nildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(5) 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.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile be-
lirlenecek TUS’tan 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 ve ALES’in sayısal puan türünde 55
puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta 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 ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilim-
lerinde 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 tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-
ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp
puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir.

Sanatta yeterlilik
MADDE 9 – (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 ilgili
Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. 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.
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(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. Üniversiteye yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato
kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara iliş-
kin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bilim ve sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD baş-

kanlığının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki
yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

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

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Lisansüstü programlarda yaz öğretiminde ders verilmez. Bu süre dö-
nem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil
edilmez. Bilimsel hazırlık programı Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan-
lar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer
hükümler Üniversitece belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak
Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan Türk vatandaşı veya ya-
bancı uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme
koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, Senatonun be-

lirlediği esaslar uygulanır.

30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabu-

lünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,

güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuata göre
katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğ-
renim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o
dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek
lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Birinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarının ücretsiz olması ve ücretli programa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğ-
renim ücreti Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Kayıt ve dersler
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerin
açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders
alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre
yürütülür.

Tez, seminer, proje çalışması ve yazım dili
MADDE 18 – (1) Tez/seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitüler

tarafından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan tez/seminer/proje yazım kılavuzunda belir-
tilir. Tezler, ilgili programın açılma dilinde yazılır.

Değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla
ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üye-
sinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

a)Başarı Notu Kat Sayı Karşılığı Puan Karşılığı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 65-74
DC 1,50 58-64
DD 1,00 50-57
FF 0,00 49 ve altı
MU -- --
GR 0,00 0,00
D 0,00 0,00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notları kullanılır;
1) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine ge-

tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D)
notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

2) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı S (süren) notu ve-
rilir.

3) Başarılı olup bitirmişse B (başarılı) notu verilir.
4) Başarısız olup kalmışsa K (kaldı) notu verilir.
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5) Uzmanlık alan dersleri ve seminerler de B (başarılı) veya K (başarısız, kaldı) olarak
değerlendirilir.

6) Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir.
7) Uzmanlık alan derslerine ve seminerlere ait (D) ve (B) notları genel not ortalamala-

rına katılmaz ve bu harf notları, yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde sırası ile NA (no-
tapplicable), SA (satisfactory) olarak yazılır.

8) Bir dersten muaf olma durumunda MI (muaf) kullanılır.
9) Bir dersten başarılı sayılmak için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az CC,

doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.
(2) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı

bulundukları lisansüstü program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.
(3) Sınavların değerlendirilmesinde AKTS kullanılacaksa enstitü kurulunca belirlenecek

çizelgeye göre notlandırma yapılır.
(4) Ölçme belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri

ise, EABD/EASD başkanlıkları tarafından iki yıl süreyle saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili
EABD/EASD başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve notların yükseltilmesi
MADDE 20 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS’ye bölünmesi yolu
ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-
4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değer-
lendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencinin kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda ilişiği

kesilir.
b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası alması durumunda EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı
ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemiyle yürütülür. Tezsiz yüksek
lisans programları örgün, ikinci öğretim veya uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülebilir.
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(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları, Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayı ile açılabilir. Uzak-
tan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve
kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans prog-
ramı, bir eğitim-öğretim dönemi iki yarıyıl 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla se-
miner dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere, toplam en az 120 AKTS kre-
disinden oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve birinci dönemde ve-
rilmez.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlen-
dirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) 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 en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Başarı denetlemesi
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar
veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az
olamaz.

Süre
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABD/EASD başkanlığı her öğ-

renci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; derslerini başarıyla tamam-
layan öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversi-
tenin belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.
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Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 28 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS’yi tamamladıktan sonra

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurulu kararı
ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kurulu
kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

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

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

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

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

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) 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.

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

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 30 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Yüksek lisans

tez savunma jürileri, YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak en az üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman dâhil Üniversite içinden üç, dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim
üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üze-
re, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman
hariç Üniversite içinden dört, dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.
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ç) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

d) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK
tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

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

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

(4) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(5) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, şekil şartları yerine
getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD’si, ilgili
enstitünün ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye tes-
lim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak, Senatonun belirlediği esas-
lara göre yürütülür.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler, sınavlar ve ilgili hükümler YÖK’ün belirlediği
esaslar çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından yürütülür.

Ders ve AKTS yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 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. 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.
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(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlen-

dirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(6) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı

için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(7) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız

olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için ön görülen katkı payı ve dönem üc-
reti tekrar ödenir.

Başarı denetlemesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den
az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şar-
tını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre
MADDE 35 – (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 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Üniversitece belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim gö-
revlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı

yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde danışmanının onayladığı proje konusunu
EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje yeterlik sınavının sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda

proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna
uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, eğitim ve öğretim yılı içerisinde akademik tak-
vimde belirlenen tarihlerde, üç adet ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmakla yükümlüdür.

(3) Öğrenci AKTS yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde proje yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje savunma sınavı
MADDE 39 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje da-

nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-

jeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri tarafından proje savunma sınavını
izleyen üç gün içinde EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD
başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama
işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belir-
ler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje ha-
zırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje savunma sınav

tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini ve
ilgili belgeleri enstitüye teslim eder. Aksi hâlde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Mezuniyet tarihi
projenin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezu-
niyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program
süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, müracaat ettikleri tezli yüksek li-
sans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 42 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az yedi zorunlu ve seçimlik ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
içinde en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında, öğrenci, danışmanın görüşü, EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler için en fazla dört ders seçebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ayrıca yüksek lisans eği-
timinde alınan ve başarılı olunan dersler de üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Bir öğrenci bir yarıyılda en çok beş derse yazılabilir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(5) 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.
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Başarı denetlemesi
MADDE 43 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci ye-
terlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağır-
lıklı not ortalaması 3,00’ten az olamaz.

Süre
MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

(4) Lisans derecesiyle 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 danışmanı atanması
MADDE 45 – (1) EABD/EASD başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.
Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Doktora programlarında diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri ABD’le-
ri hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemlerinde
yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci ya-
rıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(2) Yeterlik sınavları, danışmanın görüşü EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisi
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğ-
retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına
açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında 19 uncu
maddeye göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
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munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı
sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sonuç,
EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

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

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

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu nitelikteki öğrenci; danış-
manının görüşü, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla yüksek lisansa kayıt
yaptırabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşüyle

ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, danışmanın görüşüyle EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden,

biri ilgili EABD içinden ve biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından
olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından danışman dâhil seçilen üç öğretim üye-
sinden oluşur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite
toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli
önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati
ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından EABD ara-
cılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu,
EYK kararı ile onaylanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK 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 Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya ara-
lıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Tez izleme sınavları
MADDE 49 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, altışar ay aralıklarla yılda

iki kez toplanır.
(2) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor

sunar. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
EABD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir ve izleme raporu onanır.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte
sınava girmeyen veya enstitüye yedi gün içinde TİK tarafından onanmış raporu sunmayan öğ-
rencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya TİK tarafından tez konusu değiştirilen
öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Savunmaya girebilmesi için öğrencinin Senato tarafından belirlenen doktora yayın
şartlarını sağlamak zorundadır.

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

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’inde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde
başarılı olamayanlar için talepleri halinde lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş
öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan-
lara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 51 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim
üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

b) Jürinin oluşturulmasında, danışmanın teklifiyle ilgili EABD başkanlığı enstitüye,
üçü öğrencinin TİK’i sabit olmak üzere, Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kuru-
mundan üç olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerir.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin
EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

onbeş gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak
bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tara-
fından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek ilgili EABD tarafından
ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, be-
lirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman
öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından ha-
zırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili EABD aracılığıyla
enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

Doktora diploması
MADDE 52 – (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 EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.
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(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(5) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş olanlardan gerekli kredi yükü ve
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olma kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç
MADDE 53 – (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. Bu programın amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yap-
mayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği
kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını
sağlamaktır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak
olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;
sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen
bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu
Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

Danışman atanması
MADDE 54 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi

Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından
belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Süre
MADDE 55 – (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.
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(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
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan 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 oniki yarıyıl veya ondört yarıyıl
sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile 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.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin savunma sınavına girebilmesi için Senato
tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlaması gerekir.

(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 EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken onbeş gün en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta ye-
terlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru ve 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, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün için-
de ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak red-
dedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 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 sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
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tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 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.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
enstitüye 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
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili 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.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 58 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için gerekli koşullar Senato tarafından belirlenir.
Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 59 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

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

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

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

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

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

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
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(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EABD/EASD başkanı veya program koordinatörü/baş-
kanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli
ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenir.

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

Diğer hükümler
MADDE 60 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü Senato tarafından belir-
lenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

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

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

Tebligat
MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen
posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 62 – (1) Sağlık raporuyla engellilik durumu ve derecesi kanıtlanmış olan

öğrenci, engeli nedeniyle almış olduğu bir dersin ödevlerini gerçekleştirmekte güçlük çekmesi
halinde, danışmanının ve aldığı dersin öğretim elemanının önerisi EABD/EASD’nin onayıyla
ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli her tür değişiklikler/düzenlemeler yapılarak
öğrencinin dersi alması sağlanır. Aksi durumlarda engelli öğrenci alınan derse eşdeğer nitelikte
bir başka ders alır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 20/4/2015 tarihli ve 29332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrası
uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci madde-
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş-
tir.

“(2) Başarı notu 60’tır. Yıl içindeki sınavlarda ortalama notu 60’ın altında olanlar bü-
tünleme sınavına girerler. Uygulaması bulunan dersler için ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl
içinde girdiği ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, seminerler ve benzeri uygulamalar-
dan aldığı notların %50’si ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının %50’si alınarak hesap-
lanır. Dersten geçebilmek için bu notun en az 60 olması gerekir. Uygulaması olmayan dersler
için başarı notu, ara sınavların ortalamasının %40’ı ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının %60'ı alı-
narak hesaplanır. Uygulaması bulunan dersler için yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav notu he-
saplanırken teorik ve pratik sınav notlarının aritmetik ortalaması alınır.”

“(5) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde
belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Genel zorunlu derslerden; Ata-
türk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili ders geçme esasına göre okutulur ve
eğitimin ilk sınıfında 60 ders saatinden az olmamak üzere programlanır. Genel zorunlu ders-
lerde başarılı olmadan staj dönemine başlanmaz.  Genel zorunlu derslerden alınan notlar sınıf
geçme ve başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/8/2015 29460
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Van Yüzüncü Yıl Üniver-

sitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g), (ğ) ve (h) bentleri eklenmiştir.

“a) Eğitim dili Türkçedir. Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim

dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

Öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik

sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir

kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, lisansüstü dersleriyle birlikte Türkçe

dersini de almak ve yüksek lisans tez çalışmasına geçmeden veya doktora yeterlik sınavından

önce Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin ka-

yıtları otomatikman silinir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için anadilleri dışında YÖK ta-

rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı dil bel-

gesine sahip olmayan adaylar, doktora yeterlik sınavına kadar -tez çalışmasına geçmeden ön-

ce- dil belgesini almak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları otomatikman

silinir.”

“g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenci-

lerden Türkçe dil şartı aranmaz.

ğ) Eğitim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu

öğrencilerin herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma veya belge alma şartı aran-

maz.

h) Tezler programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe program-

larda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışman öğretim

üyesinin talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kuru-

lunun uygun görmesi halinde, tezlerini Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı

dillerde de geniş Türkçe özet şartıyla yazabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2016 29817
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/703 

KARAR NO : 2017/93 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SAFURA KHALILOVA, Cengiz ve Habibe kızı, 1958 BAKÜ 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 09/11/2010 

SUÇ YERĠ : Dilucu Kara Hudut Kapısı 

KARAR TARĠHĠ : 19/08/2011 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 19/08/2011 tarih, 2011/104 esas ve 2011676 karar sayılı 

dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 1.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık SAFURA KHALILOVA bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 5581 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/383 

KARAR NO : 2016/566 

5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas 

ve karar numarası yazılı 15/11/2016 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 

(TECĠL) 80 TL ADLĠ PARA, 2 YIL SÜRE ĠLE DENETĠMLĠ SERBESTLĠK TEDBĠRĠ 

UYGULANMASINA (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Tengizi ve Lamzira oğlu, 1979 

doğumlu, Tbilisi/Gürcistan uyruklu NATO VACHADZE tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gıyabi karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

kararın tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı 

baĢvuru ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın 

kesinleĢeceğine 15.11.2016 tarihinde karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5582 

————— 

ESAS NO : 2014/193 

KARAR NO : 2015/338 

5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas 

ve karar numarası yazılı 11/06/2015 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 

TECĠLLĠ, 80 TL ADLĠ PARA, 2 YIL CEZANĠN ERTELENMESĠ NEDENĠYLE DENETĠM 

(TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan, Gürcistan Kobuleti D.lu EDNAR SURMANIDZE tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gıyabi ilam 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, 

kararın tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı 

baĢvuru ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere süresinde temyiz edilmediği takdirde 

kararın kesinleĢeceğine 11/06/2015 karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5591 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TTK ĠHTĠYACI OLARAK DÜġEY MĠLLĠ KADEMELĠ TĠP POMPA 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : DüĢey Milli Kademeli Tip Pompa, 2 adet 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Kozlu TĠM iĢ sahası 

Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi : 180 takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06.09.2017 ÇarĢamba Saat: 15.00 

c) Dosya no : 936 - TTK / 1544 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
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Bu ihaleye katılacak olan firmalar, elektro-pompa grubu için; Komple pompa sistemine ya 

da elektrikle çalıĢan ve elektrik ileten tüm ünitelerin (elektrik motorları, kablolar, yol vericisi, 

kablo giriĢ-çıkıĢ glenleri ve bağlantı elemanları vb. gibi teçhizat) Grup-1 metan gazlı ortamda 

çalıĢmaya uygun antigrizu vasfında olduğu ve böyle imal edildiğine dair akredite kuruluĢtan 

alınmıĢ ATEX sertifikasını teklifle ya da teslimatla birlikte verilecektir. Bu durum teknik 

Ģartname cevaplarında belirtilecektir. 

Belgeler Ġdari ġartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak vereceklerdir. Bu belgeleri 

bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara iliĢkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dökümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 06.09.2017 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 6837/1-1 
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VAKUMLU TĠP DEVRE KESĠCĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: VAKUMLU TĠP DEVRE KESĠCĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/366754 

Dosya no : 1722501 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Vakumlu tip devre kesici: 1 kalem (2 adet) 

b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2017 PerĢembe günü Saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17/08/2017 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 6838/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

RADYO VE TELEVĠZYON ÜST KURULU 

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU 

I - Genel Bilgiler 

Üst Kurulda münhal bulunan Genel Ġdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya 

giriĢ sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. Ġlgili mevzuata ve genel hükümlere 

uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü 

aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

ÖĞRENĠM DALLARI KONTENJAN 

2017 KPSS 

PUAN TÜRÜ 

Hukuk 7 KPSSP:4 

Ġktisat 6 KPSSP:14 

ĠĢletme 5 KPSSP:24 

Kamu Yönetimi 4 KPSSP:29 

Uluslararası ĠliĢkiler 3 KPSSP:34 

Maliye 2 KPSSP:19 

Ġlahiyat 3 

KPSSP:3 

Türk Dili ve Edebiyatı 3 

Sosyoloji 3 

Psikoloji 1 

Tarih 1 

ĠletiĢim 8 

Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve 

HaberleĢme Mühendisliği 
8 

KPSSP:2 

Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği 4 

Ġstatistik 2 KPSSP:12 

TOPLAM 60  

 

Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının 

müracaatları kabul edilmeyecektir. 

II - Sınava Katılma ġartları 

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel Ģartları 

taĢımak, 

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği 

yetkili makamlarca kabul edilen yurtdıĢındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan 

bölümlerinden mezun olmak, 

c) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01/01/1982 ve sonraki 

tarihlerde doğanlar), 
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ç) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 

tarihlerinde gerçekleĢtirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) baĢvuruda bulunulan puan 

türünden 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak, 

d) Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil 

Sınavının Ġngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2016 veya 2017 

yılı) asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve 

uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir belgeye sahip olmak, 

e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan 

adaydan baĢlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının 

dört katına kadar aday arasına girmiĢ olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da 

sınava kabul edilecektir.), 

f) Süresi içinde baĢvurmuĢ ve baĢvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula 

vermiĢ olmak, 

gerekmektedir. 

III - BaĢvuru Zamanı, ġekli ve Yeri 

BaĢvurular 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü baĢlayıp 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 

18.00'da sona erecektir. 

Adaylar GiriĢ Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden 

açık ve eksiksiz olarak dolduracakları Sınav BaĢvuru Formunun çıktısını imzalamak suretiyle 

baĢvuracaklardır. Sınav BaĢvuru Formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar baĢvuru 

sayfasında yer almaktadır. 

Adaylar doldurmuĢ oldukları Sınav BaĢvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalamak ve 

niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini söz konusu formun arka sayfasında 

özgeçmiĢleri için ayrılmıĢ olan boĢ alana kendi el yazılarıyla doldurmak suretiyle; IV. maddedeki 

belgelerle birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13   

06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arasında 

Ģahsen baĢvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde baĢvuruları geçersiz sayılarak sınava 

alınmayacaklardır. 

Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 18 

Ağustos 2017 Cuma saat 18.00'a kadar Üst Kurul evrakına ulaĢmayan baĢvurular dikkate 

alınmayacaktır. BaĢvuru tarihi olarak, sınav baĢvuru formu ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriĢ 

tarihi esas alınacaktır. 

Sınav baĢvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda, belgeleri tam olan ve 

puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak 

uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriĢ sınavına çağrılacaklardır. (Son 

sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriĢ sınavına çağrılır.) 

Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilecek ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla 

adaylara iletilecektir. Bunun dıĢında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun 

resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmıĢ sayılacaktır. Sınava 

katılamayacak baĢvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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IV - BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler 

a) Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup 

imzalanacak sınav baĢvuru formu, 

b) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya noterce veyahut Üst Kurulca tasdikli 

örneği, 

c) Yabancı dil bilgisi sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veyahut Üst Kurulca 

tasdikli örneği, 

YurtdıĢındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Üst Kurulca onaylı 

örneğini baĢvuru belgelerine eklemeleri gerekir. 

Posta ile baĢvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da 

asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul tarafından tasdik olunur. Belgelerin 

asılları, talep edilmesi halinde adaylara iade edilecektir. 

V - Sınavın ġekli ve Konuları 

GiriĢ sınavı sözlü Ģekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların; 

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere iliĢkin bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. Adaylar, 

giriĢ sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Bunun dıĢında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılabilmek için, komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri 

puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. 

VI - Sınavın Yeri ve Tarihi 

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13    

06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 11 Eylül 2017 tarihinde baĢlayacak olup giriĢ 

sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında 

(www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir. 

GiriĢ sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır 

bulunacaklardır.  

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiĢ 

ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava 

alınmayacaklardır.  

VII - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Ġlanı ve Atama 

Adayların, giriĢ sınavında baĢarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama 

yetmiĢ puan almaları Ģarttır. Nihai baĢarı puanı; baĢvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde 

ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeĢi ve yabancı dil puanının yüzde onbeĢi esas alınarak 

belirlenecektir. 
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Sınavda baĢarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan baĢlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriĢ sınavını 

baĢarmıĢ kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli 

sayıda yedek aday belirlenecektir. GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak bu 

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmeyecektir. Sınavda baĢarılı olanların 

sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece baĢarılı olanlar sınavı kazanmıĢ kabul 

edileceklerdir. 

Belirlenen öğrenim dallarında ilan edilen sayıda adayın baĢarılı olamaması halinde, boĢ 

kalan kontenjanlar sınav komisyonunun uygun görüĢü ve Üst Kurul kararıyla diğer alanlardan 

sınava girip baĢarılı olmuĢ adayların baĢarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir. 

Nihai baĢarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun 

resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, 

ayrıca sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak 

bildirilecektir. 

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi iĢgünü içinde yazılı olarak itiraz 

edebileceklerdir. Ġtirazlar beĢ iĢgünü içinde GiriĢ Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek 

sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir. 

GiriĢ sınavında baĢarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen 

belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, süresi 

içinde göreve baĢlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden 

en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere atama yapılacaktır. 

BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları yapılmıĢ olsa dahi 

bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir Ģekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar 

hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacak olup, bu Ģekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi 

olanların durumları çalıĢtıkları Kurumlara da bildirilecektir. 

Ġlanen duyurulur. 6771/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Gapgaz LPG Dolum ve Tevzi Ticaret ve Sanayi Anonim ġirketi'ne 08.06.2006 tarih ve 

783-10 sayılı Kurul Kararı ile verilen LPG-DAĞ/783-10/04010 numaralı LPG Dağıtıcı Lisansı, 

ġirketin talebi doğrultusunda, SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin hükümleri uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 

20/07/2017 tarih ve 7192-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiĢtir. 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 6873/1/1-1 

————— 

OMV Petrol Ofisi Anonim ġirketi'ne 20.06.2013 tarih ve 4461 sayılı Kurul Kararı ile 

verilen LPG-DPO/4461/13985 numaralı LPG Depolama Lisansı, ġirketin talebi doğrultusunda, 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin hükümleri 

uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/07/2017 tarih ve 7192-3 sayılı Kurul Kararı 

ile sona erdirilmiĢtir. 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 

son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur. 6873/2/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 

 



30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 
 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 30 Temmuz 2017 – Sayı : 30139

Sayfa

1

2

4

8

14

17

23

24

25

29

31
35

55

56

57
58
64

70

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10349 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait “Üsküdar İlçesi

Altunizade Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi”nde İş Artışına
İzin Verilmesine İlişkin Karar

2017/10424 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında
Karar

2017/10433 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

2017/10437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2017 Yılı Sulama ve Tahliye
Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2017/10446 Hatay İli, Payas İlçesi, Karbeyaz Mahallesi Sınırları İçerisinde
Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2017/10453 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme
Yapılması Hakkında Karar

2017/10456 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve
Yüksekokulların Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

2017/10624 Kuveyt Devleti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının
Türkiye’ye Yapacakları Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik
Amaçlı Seyahatlerinde Tek Taraflı Vize Muafiyeti Sağlanması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Gazi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 29/7/2017 tarihli ve 30138 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Büyük ve
Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ
yayımlanmıştır.

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

Günlük Değerleri


