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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EMBRİYO TRANSFERİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eği-

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,



b) Embriyo transferi: Damızlık hayvanlardan elde edilen embriyoların taze veya don-

durularak uygun dönemdeki dişi hayvanların genital kanalına özel tekniklerle ve hijyenik ko-

şullarda nakledilmesini,

c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Embriyo transferi konusunda 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda meslek mensuplarının eğitimini yapmak,

b) Biyoteknoloji uygulaması olan embriyo transferi işleminin ülkede yaygınlaşmasına

katkıda bulunmak,

c) Türki Cumhuriyetler, Balkan, Orta ve Kuzey Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkeleri

başta olmak üzere AB ülkeleri ile iş birliği halinde embriyo transfer konularında ortak çalış-

malar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,

ç) Yüksek genetik kapasiteye sahip düvelerin diğer ülkelere pazarlanmasını sağlayacak

ölçüde embriyo transferinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

d) Uygulama ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri Merkez tarafından akademik

araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, ku-

rumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla ilgililere sunmak,

e) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyoteknoloji uygulaması olan embriyo transferi işleminin uygulama yöntemlerinin

belirlenmesi,

b) Embriyo transferi konusunda eğitimler düzenlemek,

c) İn vitro, in vivo, cinsiyeti belirli embriyo, ovum pick up ve diğer embriyo ile ilgili

konularda araştırmalar yapmak,

ç) (c) bendinde bahsi geçen araştırmalarda elde edilen sonuçları yayımlamak,

d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla ile-

tişim kurarak, bilimsel katkılarda bulunmak, bilgi ve beceri transferlerini sağlamak,
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e) Merkezde embriyo transferi konusuyla ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları ya-

pılmasını sağlamak.

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 çalışma alanı ile ilgili konularda

çalışmaları bulunan Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi tam zamanlı öğretim elemanları

arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Mü-

dürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili konularda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından önerdiği bir kişi, Rektör

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-

dımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemini belirlemek ve bu kurulları top-

lantıya çağırmak,

c) Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan

kararları uygulamak,

ç) Merkezin çalışmalarını yürütmek,

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak,

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; embriyo transferi konusunda çalışmaları olan tam

zamanlı veteriner fakültesi öğretim üyelerinden Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendiri-

lecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az

üç ayda bir, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alıp yürütülmesini sağ-

lamak,

b) Proje yürütücüleri ile birlikte, Merkezin projeleriyle ilgili araştırma gruplarının

koordinasyonunu sağlamak,

c) Merkezin projelerine ilişkin ortak karar alınmasını gerektiren durumlarda, proje

yürütücülerine danışarak karar almak,

ç) Danışma Kurulu üye adaylarını belirlemek,

d) Her yılın faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek

ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite temsilcileri ile mer-

kezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan sivil toplum kuruluşlarından iki üye olmak üze-

re en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör ta-

rafından iki yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; her yıl en az

bir kez Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda

çoğunluk şartı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlen-

dirmeler yapmak ve tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim

ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimle-

ri,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalının, lisans-

üstü düzeyde ders veren ve/veya tez/eser çalışması yöneten, tam zamanlı öğretim üyeleri ve

doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât

ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçme ve bırakma işlemlerinin yönlen-

dirilerek onaylanması, tez/eser çalışmasına yönlendirilmesi ve tez/eser çalışması danışmanlığı

gibi bilimsel/sanatsal faaliyetlerde rehberlik etmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından ata-

nan öğretim üyesini veya sanatta yeterlik/doktora derecesine sahip öğretim görevlisini,

f) Enstitü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sosyal Bi-

limler ve Güzel Sanatlar enstitülerini,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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h) Eser çalışması: Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğrencilerinin sa-

natta yeterlik tezi yerine, yüksek lisans öğrencilerinin yüksek lisans tezi yerine hazırlayacakları

ya da yapacakları sanatsal çalışmayı,

ı) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

i) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

j) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya doktora/sanatta yeterlik dere-

cesine sahip kişiyi,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) İzleme komitesi: Enstitülere bağlı bilim/sanat dallarında doktora/sanatta yeterlik öğ-

rencisinin tez/eser çalışması önerisini değerlendirmek, tez/eser çalışmalarına rehberlik etmek

ve yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan

komiteyi,

m) Kredi: Bir kredi, bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir

saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

n) Müdür: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Program: Anabilim/anasanat dallarına bağlı Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitüle-

rinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre açılan lisansüstü eğitim-öğretim veren program-

ları,

r) Program koordinatörü: Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu kararı ile atanan, anabilim/anasanat dalı altındaki lisansüstü eğitim programı

koordinatörünü,

s) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

ş) Sanatta yeterlik eser metni: Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik programı öğ-

rencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eser çalışmasına bağlı, tez/eser metni

hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni,

t) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik, tez/eser

metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

ü) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

v) Yabancı dil sınavı: Merkezi yabancı dil sınavını veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

y) Yeterlik komitesi: Enstitülere bağlı doktora/sanatta yeterlik programlarında yeterlik

sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak

ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurmakla görevli beş asil ve bir yedek üye-

den oluşan komiteyi, 
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z) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin, kayıtlı oldukları program-

lardaki temel konulardaki ve bilimsel/sanatsal düşünme, bilimsel/sanatsal yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

aa) Yeterlik sınavı jürisi: Doktora/sanatta yeterlik programları dâhilinde farklı alanlar-

daki yeterlik sınavlarını yapmak üzere yeterlik komitesi tarafından onaylanan, en az ikisi kurum

dışından, diğer ikisi komitenin alana uygun olarak belirleyeceği öğretim üyelerinden olmak

üzere, beş asil üyeden oluşan jüriyi,

bb) Yüksek lisans eser metni: Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında yük-

sek lisans yapan öğrencilerin, yüksek lisans tezi yerine yüksek lisans eser çalışmasına bağlı,

tez/eser metni hazırlama yönergesine uygun olarak hazırlayacakları metni, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Öğrenci Kabulü

Öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına

alınacak alan içi ve alan dışı öğrenci sayısı ve kontenjanlar anabilim/anasanat dalı başkanlığının

gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

(2) Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans diplomasına

sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurdukları programın

puan türünde en az 55 standart puan ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya

mülakat sınavından en az 65 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve

ALES puanının %50’si toplanarak bulunur. Sıralama notları arasında eşitlik olması halinde, li-

sans öğrenimi sırasında alınan notların ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer alır.

Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, yabancı dil bilgi düzeyine ilişkin esaslar ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı

ile belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ALES’ten

başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları ve yazılı olarak yapılacak

bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Lisans

diploması ile başvuran adayların ise ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az

80 standart puana sahip olmaları, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3

veya muadili bir puan olması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat

sınavından da en az 75 puan almaları gerekir. Sıralama notu, branş sınavının %50’si ve ALES

puanının %50’si toplanarak bulunur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde,

yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik

olması durumunda yüksek lisans not ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans derecesi

olmayan adaylar arasında ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer

alır. 
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(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

(YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından 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 anabilim/anasanat

dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul için adayların, bir lisans veya tezli

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların de-

ğerlendirme ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan almaları gerekir. Lisans diploması ile

başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili

bir puan olması ve değerlendirme ve/veya mülakat sınavından da en az 75 puan almaları gere-

kir. Değerlendirme sınavı yazılı sınav, çizime dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu

sınavların bir birleşiminden oluşur. Adayların sıralama notları arasında eşitlik olması halinde,

yüksek lisansı olan adaya öncelik verilir. Yüksek lisans diploması olan adaylar arasında eşitlik

olması durumunda, yüksek lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday; yüksek lisans de-

recesi olmayan adaylarda ise, lisans notları ortalaması daha yüksek olan aday üst sırada yer

alır. Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. 

(6) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezi 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 yükseltilmesi anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(7) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına, Üniversitelerarası Kurul

kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Ancak

anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato

onayı ile belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verilebilir.

(8) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslara Senato ta-

rafından karar verilir.

(9) Öğrenimlerini yurt dışında yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların

lisansüstü programlarına kabul edilebilmeleri için ön koşul olarak diploma denklik belgesi ge-

tirmeleri gerekir. 

(10) Devlet bursluları dışında, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde lisansüstü

öğrenim görmek için başvuran yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato

onayı ile belirlenir. 

(11) Devlet bursluları dâhil, Güzel Sanatlar Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmek

için başvuran yabancı uyruklu adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılan değerlendirme

ve/veya mülakat sınavından en az 75 puan alarak başarılı bulunmaları gerekir. Bu adayların

kabulüne ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir. 
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(12) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, gerekli başvuru belgeleri, son baş-

vuru tarihleri ve bu konuya ilişkin diğer usul ve esaslar, enstitünün teklifi ile Senato tarafından

belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(13) Başvurularda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul

edilir. 

(14) Üniversitenin, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve/veya diğer uluslararası

kuruluşlarla işbirliği yaparak yürüteceği, uluslararası ortak lisansüstü eğitim-öğretim program-

larına öğrenci kabulünde; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Prog-

ramlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Avrupa Birliği eğitim programları çerçeve-

sinde bir yükseköğretim kurumu veya uluslararası kuruluşlarla yapılacak öğrenci değişimine

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık

programı uygulanabilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilecek

adaylar şunlardır:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora programın-

dan farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora ve sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-

mından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öğrencinin

lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerinin yerine geçemez. Ancak,

bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin yanısıra

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarında derslere devam, ders sınavları hakkında

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri kredisiz olarak alınır. Her dersin başarı notu en

az DD olması gerekir. Ancak, bilimsel/sanatsal hazırlıkta alınan tüm derslerin ortalaması yüksek

lisans için en az CC, doktora/sanatta yeterlik için en az BB olması gerekir. 

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Bu programda geçirilen süre yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine

dâhil edilmez.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü

derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece

elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde

ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki

diğer hükümler Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir lisansüstü programında en az bir ya-

rıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler arasından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli

önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir kontenjana göre, lisansüstü

programlara bilim/sanat giriş sınavı yapılarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Bu

öğrencilerden, geldikleri öğretim kurumunda yabancı dil sınavına girmemiş olanların, 4 üncü

maddenin ikinci fıkrasında yer alan yabancı dil sınavına girmeleri gerekir. Adayların yatay ge-

çişe başvurabilmeleri için; lisansüstü öğrenimlerinden aldıkları notların ortalamasının yüksek

lisansta en az CB, doktorada ve sanatta yeterlikte ise en az BA olması gerekir.

(2) Öğrencinin, Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki yüksek li-

sans veya doktora/sanatta yeterlik programında başarılı olduğu derslerin yatay geçiş yapacağı

programdaki derslere eşdeğerliği ve yarıyıl bazındaki öğrenim süresi anabilim/anasanat dalı

başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Doktora ve sanatta ye-

terlik programına yatay geçiş yapan öğrenci, yeterlik sınavına geçiş yaptığı programda girer. 

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldikleri

öğretim kurumundan alınan öğrenim belgesi ve ders içeriklerini gösteren belgeleri, Üniversi-

teye vermeleri gerekir. Bu öğrencilerin daha önce devam etmiş oldukları yükseköğretim kuru-

munda aldıkları derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları durumunda ise aldıkları

notlar ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği, ilgili anabilim/anasanat dalı görüşü alınarak

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişlere ilişkin esaslar Se-

nato tarafından belirlenir.

(5) Yatay geçiş kontenjanları lisansüstü kontenjanlarla birlikte ilan edilir.

Lisansüstü programlara kayıtla ilgili esaslar

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yöne-

tim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim ku-

rulu, her program için ilan edilen kontenjan sayısının en fazla iki katına kadar yedek aday be-

lirleyebilir. Yedek adayların kayıt işlemlerine akademik takvimde belirlenen sürelerde devam

edilebilir. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen adayların kayıt işlemleri aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü tarafından yapılır.
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(3) Adaylardan kesin kayıt yaptırmak için ilgili enstitü tarafından teklif edilen ve Senato

tarafından belirlenen belgeler istenir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı gö-

rülerek onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise,

adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora/sanatta

yeterlik programlarına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, li-

sans programlarından doğrudan doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerin ise li-

sans diplomasına sahip olması,

b) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine

getirilmesi

gerekir.

(5) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(6) Akademik takvimde belirlenen ve duyurulan süre içinde kesin kaydını yaptırmayan

adaylar öğrencilik haklarından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış

olanların belirlenmesi hâlinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları

döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler

geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü ka-

zanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

E-posta adresi

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili enstitülerdeki eğitim-öğ-

retim ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta

adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananların e-posta adresleri iptal edilir

ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 10 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında

bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapıl-

mak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu kay-

dettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitedeki mev-

cut adreslerine bildirimin yapılması hâlinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından

Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kar-

tında öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
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(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik

kartları geri alınır ve dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, öğrenciye, gazete ilanı, kimlik ücretini ya-

tırdığına dair banka dekontu ve dilekçesi ile başvurması halinde yeniden kimlik kartı verilir.

Danışmanlar

MADDE 12 – (1) Öğrencilere, Üniversiteye kayıt yaptırmalarından itibaren bir ay içe-

risinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla, öğ-

retim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Zorunlu durumlarda ilgili ku-

rulun onayı ile doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip kadrolu öğretim görevlileri ara-

sından da danışman atanabilir.

(2) Danışmanlar; öğrencinin öğretimi süresince, her dönem alacağı derslerin belirlen-

mesinde, tez/eser çalışmasının yönlendirilmesinde ve tez/eser çalışması danışmanlığı gibi bi-

limsel/sanatsal faaliyetlere rehberlik etmede ve öğrenci ile ilgili diğer akademik konularda reh-

berlik yapmakla yükümlüdürler.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, ders aşamasını ta-

mamlayan öğrencilerin tez/eser çalışması danışmanlığı için tez aşamasının başlangıcında ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından farklı bir tez/eser

danışmanı atanabilir. 

(4) Danışmanların görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili enstitü

kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar ile düzenlenir.

(5) Danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin eksiksiz yürütülmesinden ilgili anabilim/ana-

sanat dalı başkanı sorumludur.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenci; her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler

içinde, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek, kayıt yenileme işlemini yapar. Gerekli

hâllerde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu sürelerde değişiklik yapılabilir.

(2) Mazeretleri ekonomik nedenler ya da eğitime devam etmesine engel bir sağlık so-

runu olan ve bunu belgeleyebilen ve bu mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler

hariç, süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kayıt yenileme işlemini tamam-

lamayan öğrenci o dönemde ders alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yeni-

lenmeyen dönem, öğretim süresinden sayılır. 

(3) Öğrenci değişim programlarına katılan ve ilgili dönemde başka bir yükseköğretim

kurumunda bulunan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde belirlenen süre-

lerin dışında da ilgili kurulların kararı ile yapılabilir. 

(4) Kayıt yenileme işlemleri öğrenci otomasyon programı ile düzenlenir. Öğrenci, oto-

masyon programında kayıt yenileme işlemlerini, internet üzerinden ve akademik takvimde be-

lirtilen süreler içerisinde yapar. 

(5) Kayıt yenileme işleminin tamamlanması için akademik takvimde belirtilen süreler

içerisinde öğrenci danışmanı tarafından kayıt işlemlerinin onaylanması gereklidir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                            31 Temmuz 2017 – Sayı : 30140



(6) Kayıt yenileme için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yanlış ve eksik

beyanda bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir; haklarında, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücret-

leri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı

ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik

haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları dönemin eği-

tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun

olanların o dönemle ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez. 

(4) Öğrenci değişim programlarına, ortak ve benzer programlara katılan öğrencilerin

katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasındaki ikili an-

laşmalarla belirlenir.

(5) Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrenciler katkı paylarını ödemek

zorundadır. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dö-

nemlerde kayıt yaptırmaları hâlinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı

payı ve öğrenim ücretini ödemez.

İzinler, kayıt dondurma ve hakların saklı tutulması

MADDE 15 – (1) İzin, öğrencilerin ilgili enstitü kurulunun onayı ile geçici bir süre

için kayıtlı oldukları programa/programlara ara vermeleridir. İzin başvurusu yapılabilmesi için

başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin

tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu kararı ve YÖK tarafından tespit edilen haklı ve geçerli ne-

denler için azami izin süreleri; bilimsel/sanatsal hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl,

tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, sağlık, tu-

tukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise bu hallerin süresi kadardır.

(3) İzinli sayılan öğrenci öğretimine devam edemez ve izinli olduğu dönemi izleyen

sınav dönemindeki, dönem sonu sınavlarına giremez.

(4) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması

gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem süresi içinde de izin verilebilir.

Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması hâlinde, aynı usulle işlem yapılır. Dönem

içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi hâlinde öğrencinin, olayın

vuku bulmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu enstitüye başvurması ve

olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.
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(6) Dönem içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci dönem başından itibaren izinli sayılır.

Ekonomik nedenler ve ilgili kurulca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin, ancak dönem ba-

şında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenme-

sinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık

ve beklenmedik hâller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konul-

maz.

(7) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim döneminden başlayarak öğrenci-

liğe devam eder.

(8) YÖK tarafından belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Senatoda onaylanan diğer

nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(9) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı

aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğren-

cilerden, öğretimlerine devam etmek istedikleri takdirde, tedavi görerek sağlıklı olduklarına

dair yeni bir sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, enstitü yönetim kurulunca incelendikten

sonra, öğrencinin öğretimlerine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Özel izin

MADDE 16 – (1) Öğretim dönemi içinde; belirli bir süre atölye çalışması, sergi, konser,

sempozyum, konferans, spor, festival gibi sosyal gelişimine ve öğretimine katkısı olacak Üni-

versite dışı etkinliklere katılmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü ve enstitü

yönetim kurulu kararıyla izin verilen ve katıldıklarını belgeleyen öğrencilerin devamları, izin

süresi öğretim süresinden düşüldükten sonra kalan süre üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev

teslim ve benzeri hakları saklı tutulur.

(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı kazandıkları hâlde özel izinli olarak

Üniversite dışındaki bir etkinliğe katıldıkları için dönem sonu ve bütünleme sınavına giremeyen

öğrencilerin mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabulü durumunda bu öğrencilerin dö-

nem sonu ve bütünleme sınavı veya dönem sonu ve bütünleme sınavı yerine geçecek ödev tes-

limi ve benzeri hakları kullanma zamanı enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Kayıt sildirme/ilişik kesme

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararı ile Üni-

versite ile ilişikleri kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar,

b) Yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayanlar,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası alanlar,

ç) Üniversiteye kayıt-kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılanlar veya

kayıt esnasında sunduğu belgelerin veya verdiği bilgilerin yanlış ya da eksik olduğu tespit edi-

lenler.

(2) Kesin kayıt ve/veya kayıt yenileme süreci tamamlanmadan kaydını sildiren öğren-

cinin o dönem için ilgili mevzuat çerçevesinde alınan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti enstitü

yönetim kurulu kararı ile iade edilir. Daha önceki dönemlere ait ödenmiş olan öğrenci katkı

payı/öğrenim ücreti varsa bu miktar iade edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde öğretim gören öğrenciler, 2547 sayılı

Kanunda öngörülen ilke ve esaslara göre lisansüstü düzeyinde öğretim görürler.

(2) Üniversiteye bağlı yürütülen öğretim programlarındaki farklılıklar nedeni ile bu

Yönetmelik çerçevesinde, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile öğretim ve sınav

esasları belirlenebilir.

Öğrenci değişim programları

MADDE 19 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yüksek

lisans programlarında bir, doktora/sanatta yeterlik programlarında iki dönemi aşmamak kay-

dıyla, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı de-

vam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğre-

tim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalının

olumlu görüşü ve enstitü kurulunun kararı ile kayıtlı olunan lisansüstü programındaki yüküm-

lülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı

olduğu programın toplam kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(5) Değişim programlarına başvuru koşulları, kabul şartları ve ders başarı notlarının

Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ile ilgili esaslar, ilgili enstitü kurulu tara-

fından hazırlanır ve Senatoca onaylanır.

(6) Lisansüstü programlarında yapılan tezler/eser çalışmaları değişim programıyla gi-

dilen üniversitelerde tamamlanamaz.

Öğretim dönemleri

MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Ders-

ler dönem olarak düzenlenir. 

(2) Güz ve bahar döneminin normal süresi en az on dört haftadır. Gerekli hâllerde bu

süre Senatoca değiştirilebilir. Ara sınavlar ve diğer dönem içi ölçme ve değerlendirme çalış-

maları bu süreler içindedir, ancak dönem sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışında tutu-

lur.

Öğrenci disiplin işleri

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, disiplin yönünden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Öğrenci işleri

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, devam, izin alma, ilişik kesme,

nakil yolu ile kabul edilme, intibak, program değiştirme, derse yazılma, yatay, dikey ve kurum

içi geçiş, sınav, not ve benzeri işlemleri; kayıt oldukları enstitüler tarafından yapılır ve yürütü-

lür.
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Öğretim planları 

MADDE 23 – (1) Üniversitenin öğretim programlarındaki öğretim faaliyetleri; ilgili

mevzuat ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı

ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile öğretim planla-

rına yeni ders konabilir veya kaldırılabilir. Enstitü kurulu kararı ile öğretim planlarındaki dersler

açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut planlardaki derslerin kredileri, ders kodları, adları

ve türü değiştirilemez. 

(3) Zorunlu dersler ve seçmeli dersler ve bu derslerin, eğer varsa ön koşulları öğretim

planlarında belirtilir.

(4) Öğretim planlarında alınması gerekli toplam kredinin en az %25’i seçmeli dersler-

den oluşur.

(5) Senato tarafından belirlenen öğretim planları, izleyen öğretim döneminin başından

itibaren uygulamaya konulur. 

Dersler

MADDE 24 – (1) Derslerin süresi dönemlik olarak düzenlenir. Bir ders; teori, atölye,

proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi bileşenlerin birinden ya da birden

fazlasından oluşabilir. Ders başarı notu bir ders için tek not ile belirtilir.

(2) Dersler özellikleri göz önüne alınarak şu şekilde gruplandırılır:

a) Zorunlu dersler,

b) Seçmeli dersler,

c) Seminer dersi,

ç) Uzmanlık alan dersi,

d) Dönem projesi dersi.

(3) Yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü

gösteren AKTS kredileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Öğrencinin lisansüstü programlarda derslerden alacağı toplam AKTS kredisi 60

AKTS’den az olamaz.

(5) Anabilim/anasanat dalları, Üniversitenin diğer anabilim/anasanat dallarının yürüt-

tükleri programlar için, anabilim/anasanat dalları arası iş birliği çerçevesinde zorunlu ya da

seçmeli ders açabilir, kendi anabilim/anasanat dalları için açtıkları derslere anabilim/anasanat

dalı dışı kontenjan belirleyebilir. 

(6) Dersler, diğer derslerden bir ya da birden fazlasının başarılmış ya da belirli bir kre-

dinin tamamlanmış olması gibi ön koşul veya koşullara bağlanabilir.

(7) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca düzenlenen haftalık ders programları enstitü

müdürlükleri tarafından onaylanır, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir.

(8) Gerekli hâllerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü

kurulu kararı ve Senatonun onayı ile dersler, Üniversite binaları ve çalışma saatleri dışında ya

da tatil günlerinde yapılabilir.
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Zorunlu dersler

MADDE 25 – (1) Zorunlu dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olduğu derslerdir.

(2) Zorunlu dersler öğretim programında belirlenen dönemde açılır. Ancak, öğretim

programında bir sakınca teşkil etmemesi hâlinde, hem güz hem bahar dönemlerinde açılabilir.

Seçmeli dersler

MADDE 26 – (1) Seçmeli dersler, ilgili programa kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yü-

kümlü olmadığı, ancak ilgili formasyonun elde edilebilmesi için, öğrencinin uzmanlaşmak is-

tediği alana yönelik olan gerekli derslerdir.

(2) Seçmeli derslerin kontenjanları ile açılma yeter sayıları, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir

ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden önce ilan edilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı

ve Senatonun onayı ile mesleğe yönelik yabancı dilde seçmeli dersler açılabilir.

Seminer dersi

MADDE 27 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zo-

runlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme

ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. 

(2) Seminer dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az iki, en fazla on

olabilir.

(3) Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı

veya başarısız olarak değerlendirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin,

danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel/sanatsal alandaki bilgi, görgü ve dene-

yimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel/sanatsal yazı-

ları/çalışmaları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yö-

nelik teorik bir derstir. 

(2) Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebi

ve anabilim/anasanat dalının onayı ile açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar devam

eder. 

(3) Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan der-

sini almak zorundadır. 

Dönem projesi dersi

MADDE 29 – (1) Dönem projesi dersi, sadece tezsiz yüksek lisans programlarında yer

alan zorunlu ve kredisiz bir derstir ve öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje

ve/veya rapor vermek zorundadır. 

(2) Dönem projesi dersinin AKTS kredisi, ilgili programa bağlı olarak en az on, en fazla

otuz olabilir.
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(3) Dönem projesi dersinin değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tara-

fından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

Ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma

MADDE 30 – (1) Öğrenciler ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladıkları dersleri ders

saatlerinin çakışmaması koşulu ile alır.

(2) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve ilgili enstitü kurulu kararı ile öğ-

rencilerin bir yarıyılda kayıt olabileceği derslerin toplam kredisinin üst sınırı belirlenebilir.

(3) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde ve danışmanı rehberliğinde

ders alma, ders bırakma ve yeni ders alma işlemlerini yapar. 

Öğretim yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) Öğretim planında, yerine ders konulmadan kaldırılan zorunlu bir

dersten başarısız olan öğrencilerin o dersten yükümlülüğü kalkar ve öğrenciler mezuniyet için

gerekli toplam krediyi seçmeli ders alarak tamamlar.

Derslere devam ve öğrenci yükümlülüğü

MADDE 32 – (1) Öğrenciler izledikleri öğretim programında yer alan; teorik ders,

atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer ve diğer dersler için

anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü ve

dönem başında açıkladığı ara sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yüküm-

lüdür. 

(2) Öğrenci, atölye, proje, tasarım, uygulama, planlama, laboratuvar, seminer gibi uy-

gulamalı derslerin % 80’ine, teorik derslerin ve teori ve uygulamadan oluşan derslerin % 70’ine

devam etmek zorundadır. 

(3) Devam koşulunu ve anabilim/anasanat kurulu kararları doğrultusunda öğretim ele-

manının ders için belirlediği ve dönem başında ilan ettiği ara sınav, ödev, proje ve benzeri diğer

koşulları sağlamayan öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

(4) Öğrencilerin derslere devamları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.

Ders aşamasında sınavlar

MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlarda ders aşamasında uygulanan sınavlar şun-

lardır:

a) Ara sınav,

b) Dönem sonu sınavı, 

c) Bütünleme sınavı.

(2) Ara sınav sayısı, sınavın biçimi, sınavın tarihi, dönem içinde yapılan çalışmalar ile

verilen ödevlerden hangilerinin ara sınav olarak değerlendirmeye alınacağı ve ara sınavlar ile

diğer dönem çalışmalarının ders başarı notuna katkısı anabilim/anasanat kurulu kararları doğ-

rultusunda ilgili öğretim elemanınca belirlenir, dönemin ilk haftası içinde ilgili anabilim/ana-

sanat başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur. 

(3) Öğrencinin kaydolduğu her ders için dönem sonu sınavının yapılıp yapılmayacağı,

yapılmayacaksa sınav yerine geçecek değerlendirmenin şekli, dönem başında ilgili

anabilim/anasanat kurullarında karara bağlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca öğ-

rencilere duyurulur.
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(4) Bütünleme sınavı, dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde bu sı-

nava girmemiş veya dönem sonu sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. 

(5) Bazı dersler için bütünleme sınavları uygulanmayabilir. Bütünlemesi olmayan ders-

ler, anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili enstitü kurulu onayı ile tespit edilir ve dönem baş-

larında öğrencilere duyurulur. 

(6) Bütünleme sınavı puanı, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.

(7) Ara sınavlara ya da yerine geçecek çalışmalara geçerli mazereti nedeniyle katıla-

mayan öğrenciye, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, uygulanacak işlem ilgili anabilim/ana-

sanat kurulu kararları doğrultusunda belirlenir.

(8) Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır. Ayrı bir mazeret sınavı

yapılmaz.

(9) Bütünlemesi olmayan dönem sonu veya bütünleme sınavlarından birine veya bir-

kaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan yüksek lisans ve

doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, yönetim kurulunda görüşülmek üzere raporları veya bel-

geleri ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvuru yapmak zorundadır.

(10) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü yönetim kurulunda in-

celenir ve karara bağlanır. 

(11) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için

gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Sınavların yapılış şekli ve puanlandırma

MADDE 34 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı, çizime dayalı, atölye-proje de-

ğerlendirmesi ile bunların birkaçının bileşiminden oluşabilir. Atölye, proje, tasarım ve benzeri

derslerde teslim ve değerlendirmeye ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belir-

lenir. Sözlü sınavlar izleyiciye açık olarak yapılır.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir. Sınavların değerlendiril-

mesinde hangi yöntemin kullanılacağı dersin açıldığı dönemin başında ilgili öğretim elemanı

tarafından öğrencilere duyurulur. 

(3) Sınavlar, bir gün içinde yapılabileceği gibi dersin özelliğine göre birden fazla güne

de yayılabilir.

(4) Sınavlar, gerek görülen durumlarda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ge-

rekçeli önerisi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile Üniversite yerleşkeleri ve çalışma

saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Ders başarı notu

MADDE 35 – (1) Ders başarı notu, ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygula-

malardan alınacak puanlar ve dönem sonu sınavı/bütünleme sınavı puanlarının hesaba katıl-

masıyla tek bir not olarak verilir.

(2) Ara sınav, ödev, proje, sunum ve benzeri uygulamalardan alınacak puanlar ve dönem

sonu sınavı puanının hangi ağırlıklarla hesaba katılarak, ders başarı notunun hesaplanacağı dö-

nem başında, dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere bildirilir.

(3) Öğrencinin ders başarı notu harflerle belirtilir.
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(4) Ders başarı notlarının dörtlü sistemde katsayıları ve yüz puan üzerinden karşılıkları

aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ders Başarı Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-100

BA 3,75 85-89

BB 3,50 80-84

CB 3,25 75-79

CC 3,00 70-74

DC 2,75 65-69

DD 2,50 60-64

EE 2,00 50-59

FF 0 0-49

FD 0

G Geçti 

K Kaldı 

(5) Öğrencinin, yükümlü olduğu dersten başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans prog-

ramlarında dönem başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini, doktora/sanatta

yeterlik programlarında AA, BA, BB notlarından birini alması gerekir.

(6) Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmediğinden dolayı

dönem sonu sınavına girmeye hakkı olmayan öğrencilere FD notu verilir.

(7) Seminer dersi, dönem projesi dersi ve tez/eser çalışması başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir. Bu derslerde başarılı olan öğrencilere G (Geçti), başarısız olan öğrencilere

K (Kaldı) notu verilir.

Ders tekrarı

MADDE 36 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri, öncelikli olarak yeniden

almak zorundadır.

(2) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar almak veya bu ders yerine, kredisi en

az bu ders kadar olan başka bir seçmeli dersi danışmanın onayı ile seçmek zorundadır.

(3) Öğrenci, bir dersten almış olduğu notunu yükseltmek için, bu dersi yeniden alabi-

lir.

(4) Dersin tekrar alınması halinde dersin tüm koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. 

(5) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.

Ders başarı notunun ilanı

MADDE 37 – (1) Ders başarı notları, en geç dönem sonu sınavını ve bütünleme sınavını

izleyen beşinci gün ilgili öğretim elemanınca, öğrenci bilgi sisteminde kesinleştirilir. 

(2) Atölye, proje, tasarım, tasarlama ve sergi gibi uygulamalı dersler ve tez/eser çalış-

ması gibi bütünlemesi olmayan derslerde başarı notları bütünleme sınavlarının sonunu takip

eden beşinci gün ilgili öğretim elemanınca öğrenci bilgi sistemine girilerek kesinleştirilir.

(3) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata dersin öğretim elemanı tarafından resen tespit

edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili dönemde not girişlerinin bitiminden iti-

baren yedi gün içinde yazılı olarak maddi hata gerekçesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvur-

mak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilebilir.
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Ders başarı notuna itiraz

MADDE 38 – (1) Öğrenci; ders başarı notu girişi son gününü izleyen bir iş günü içinde,

kayıtlı olduğu ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak maddi hata yönünden sınav

evrakının incelenmesini isteyebilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğren-

ciye duyurulur. 

(2) Başarı notu değişikliği gerektiren enstitü yönetim kurulu kararları; öğrenci bilgi sis-

teminde gerekli not düzeltmesinin yapılması için, akademik takvimde belirtilen ilgili dönemin,

dönem kapatma tarihinden yapılır. Akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılmayan

başvurular kabul edilmez.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 39 – (1) Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin akademik başarı düzeyini gösterir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet derecesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ağırlıklı not ortalaması; (K1*B1+K2*B2+K3*B3+...)/(K1+K2+K3+...) formülüne

göre ve binde birler basamağına yuvarlanarak hesaplanır. Bu formüldeki K dersin AKTS kre-

disini; B dersin başarı notunun dörtlük sistemdeki katsayısını gösterir.

b) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DNO), öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerin

ağırlıklı not ortalamasıdır. 

c) Genel ağırlıklı not ortalaması (GNO), öğrencinin ilgili dönem ile daha önceki aldığı

derslerin ağırlıklı not ortalamasıdır.

ç) DNO ve GNO hesabı yapılırken sadece geçti (G) ve kaldı (K) notu verilen dersler

hesaba katılmaz.

(3) Mezuniyet derecesi; mezun olan öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Not dökümü

MADDE 40 – (1) Ayrıntılı not dökümünde, öğrencinin aldığı tüm dersler ve tüm notlar

derslerin alındığı yıl ve dönem bazında düzenlenir.

(2) Özet not dökümünde öğrencinin aldığı dersler, sınıf ve dönem bazında düzenlenir.

Şayet bir ders tekrar edilmiş veya bu ders yerine başka bir ders alınmış ise, sadece alınan son

ders ve bu dersin notu yer alır. 

(3) Ayrıntılı ve özet not dökümlerinde DNO ve GNO ile harf notları ile ilgili açıklama-

lara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin sanatsal/bilimsel

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını

sağlamaktır. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uy-

gulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da yüksek lisans tezi yerine geçebilecek

özgün bir eser çalışması ve bu çalışmaya bağlı kalarak eser metni hazırlar.
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(2) Bu program, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer

dersi ve tez/eser-metin çalışmasından oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış

olması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla

bağlı bulunulan anabilim/anasanat dalından ders alınabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kre-

disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-

tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8

ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç

danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak

zorundadır.

(3) Öğrenci en çok iki dersi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ve programın

öğretim planında belirtilmiş olması kaydı ve danışmanın onayıyla, lisans derslerinden seçebilir. 

(4) Öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında aynı seviyede verilmekte olan derslerden en

fazla iki ders seçebilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve tez aşamasına geçebilmesi

için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış

olması gerekir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre yüksek lisans programları

şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları hakkında, Yükseköğ-

retim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programla-

rına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 42 – (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. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az üç yarı-

yıldır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde bu Yönetmelikteki başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 43 – (1) Ders aşamasını başarıyla tamamlayan tezli yüksek lisans programına

kayıtlı olan bir öğrenciye, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı bir tez/eser çalışması da-

nışmanını ders aşamasının tamamlanmasını takip eden en geç birinci yarıyılın sonuna kadar;

öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-

dar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun özelliği göz önünde tutularak, enstitüde görevli, Üni-

versitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-

nacak ikinci tez danışmanı, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. 
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Yüksek lisans tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları ve

tamamladığı çalışmasını tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tez/eser metin çalış-

masını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Savunma sınavı, adayın çalışmasıyla

ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez sınavı, öğ-

retim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına

açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin

üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı ilgili enstitü yönetim kurulu toplantısı tarihin-

den itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışma-

sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

(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 talebi ve aynı programın tezsiz yüksek lisans programı

bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri

gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin/eser metninin

ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Tükçe ve İngilizce

özetini içeren 1 CD’yi ve tez veri giriş formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-

cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini

en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-

ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-

ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(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 teslim edildiği tarihtir.

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

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

YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 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 başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel/sanatsal

hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başla-

mak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en

çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrenci-

nin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık

yapacak enstitüde görevli, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya doktora/sanatta ye-

terlik derecesine sahip öğretim görevlilerinden birini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar be-

lirler. 

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

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

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, varsa aynı programın tezli yüksek li-

sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler

enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-

diden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden

oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış olması gerekir. Programda yeterli sayıda

ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla bağlı bulunulan anabilim dalından ders

alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer,

yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden

oluşur.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki dersi, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla dört dersi, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte

olan derslerden seçebilir. 

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 

(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurum-

larıyla Orta Eğitim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 51 – (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. Ancak daha kısa sürede mezun olabilecek bir

öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir öğrenci için ise sekiz

yarıyıldır.
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(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 öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi

ile kabul edilmiş olan öğrenci için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami

süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz

yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları

kaydıyla talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bulunması halinde tezsiz yüksek li-

sans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi ens-

titü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğrencinin programı içinde birinci ya-

rıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

atanması zorunludur. 

(2) Tez danışmanı; enstitüde görevli, Üniversitenin doktora derecesine sahip kadrolu

öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi

için, başarıyla tamamlanmış bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının

niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,

en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

Yeterlik sınavı 

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi

için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış

olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-

dır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü

yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil, bir yedek üyeden oluşan doktora ye-

terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırla-

mak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.
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(5) Yeterlik sınav jürileri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üye-

sinden oluşur. 

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora

yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğren-

cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim

dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yü-

künü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans progra-

mının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden

muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul

edileceği ilgili anabilim dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

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

mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından

başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez çalışması

önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre

verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim

dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildi-

rilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise

altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak–haziran ve temmuz–

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti

ve bir yıl 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/tez izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim

kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi kabul edildikten sonra en az

üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez sınavı jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim

üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, danışman

dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez izleme komitesinde, kurum dışından bir üyenin yer alması

durumunda, tez sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim kurumundan en az bir öğ-

retim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, tez jürisinin onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı öğretim elemanları,

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, yalnız

jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak

tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim

dalı başkanlığınca savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen

öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler.
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(8) Doktora tezinde adayın 50 nci maddenin birinci fıkrasında tanımlanan;

a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birisini yerine getirmiş olmasının sınanması esastır.

(9) Fen bilimleri enstitüsüne bağlı programlarda, doktora tezini tamamlayan öğrenci

tezini teslim ederken, doktora tezinden hazırlanmış Türkçe bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. 

Doktora diploması

MADDE 57 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi ve Word formatında tezin Tükçe

ve İngilizce özetini içeren 1 CD’yi ve tez veri giriş formunu 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.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-

zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-

öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası

Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması

önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kre-

diden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, se-

miner ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak

üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. 15 kredilik dersin program derslerinden alınmış ol-

ması gerekir. Programda yeterli sayıda ders olmadığı takdirde enstitü yönetim kurulu kararıyla

bağlı bulunulan anasanat dalından ders alınabilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için de en az 42 kredilik ondört ders, seminer ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler

için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve

kredisine sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurum-

larıyla Orta Eğitim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, sanatsal 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. Ancak daha kısa sürede

mezun olabilecek bir öğrenci için bu süre en az altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi olmayan bir

öğrenci için ise sekiz yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

bu Yönetmelikteki en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir. 

(3) Kredili derslerini, seminer ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, pro-

je, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya

on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez/eser çalış-

masında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ve aynı programın tezsiz yüksek lisansı bu-

lunması halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/eser danışmanı atanması

MADDE 60 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-

titüye önerir. Tez/eser danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/eser

danışmanı öğrencinin programı içinde birinci yarıyılın başından itibaren atanabilir. Ancak

tez/eser danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez/eser ça-

lışmasının niteliğinin birden fazla tez/eser danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez/eser

danışmanı atanabilir.  Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans

tezi yönetmiş olmak gerekir. 
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(2) Tez/eser danışmanı, Güzel Sanatlar Enstitüsünde görevli, Üniversitenin kadrolu öğ-

retim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez/eser danışmanı Üniversite kadrosu dışından da dok-

tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez/eser danışmanının

doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. Tez/eser danışmanının görev ve so-

rumlulukları yönergeyle düzenlenir. 

Yeterlik sınavı 

MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin

tez/eser çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgi-beceri ile sentez ve yaratıcılık gücünün sı-

nanmasını amaçlar.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi

için seminer dersi dâhil yükümlü olduğu toplam kredide tüm dersleri başarıyla tamamlamış

olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Ancak

yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul

edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-

dır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü

yönetim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanan beş asil bir yedek üyeden oluşan sanatta yeterlik

komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar.

(5) Yeterlik sınav jürileri beş öğretim üyesinden oluşur. 

(6) Yeterlik sınavı, yazılı/sözlü ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı

sınavda başarılı olan öğrenci sözlü ve uygulamalı sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notla-

rının hesaplanmasında Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulu önerisi doğrultusunda hazırlanan ve

Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sanatta yeterlik jürisi öğrencinin yazılı/sözlü

ve uygulamalı sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız

olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-

navını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrencinin, ders yü-

künü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan

ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır. Bu derslerden başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci, yüksek lisans programına geçebilir. Öğrencinin geçmek istediği yüksek lisans progra-

mının gerekli şartlarını sağlamış olması gerekir. Öğrencinin devam etmiş olduğu derslerden

muaf olup olmayacağı, muaf olması durumunda ise aldığı notlar ve kredilerin ne şekilde kabul

edileceği ilgili anasanat dalı görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

MADDE 62 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik

tez/eser çalışması izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur.

Komitede, danışmandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

İkinci danışmanın olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dö-

nemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması

MADDE 63 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tez/eser

çalışması önerisini sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak sa-

vunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-

vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Savunmayı değerlendiren sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi, öğrencinin sun-

duğu tez/eser çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir.

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla ve-

rilen karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez çalışması önerisini izleyen üç gün içinde

enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/eser önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez/eser konusu seçme

hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi

atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve

tez/eser konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser önerisi savunmasına alınır.

Tez/eser önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez/eser önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme

komitesi, ocak–haziran ve temmuz–aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez

toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı be-

lirtilir. Öğrencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ve/veya tez/eser

izleme komitesine katılmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belir-

tilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik tezinin/eser çalışmasının sonuçlanması

MADDE 64 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini tez yazım kılavuzuna uygun

biçimde yazar ve ayrıca tezini, sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, sanatta yeterlik tez/eser savunmasından önce

ve düzeltme verilen tez/eserlerde ise düzeltme ile birlikte, tez/eserin istenen sayıda nüshasını,

danışmanının tez/eserin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşünü

ve tez/esere ilişkin intihal yazılım programı raporunu anasanat dalı başkanlığı onayı ile ensti-

tüye teslim eder. Danışman tarafından gerçek bir intihalin tespit edilmesi durumunda ise ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez/eser, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tez/eserinin sonuçlanabilmesi için tez/eser çalışması önerisi kabul edil-

dikten sonra en az üç tez/eser izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez/eser sınavı jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü öğrencinin tez/eser izleme komitesinde yer

alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak

üzere, danışman dâhil, toplam beş üyeden oluşur. Tez/eser izleme komitesinde, kurum dışından

bir üyenin yer alması durumunda, tez/eser sınavı jürisi oluşturulurken başka bir yükseköğretim

kurumundan en az bir öğretim üyesi bulunması yeterlidir. İkinci tez/eser danışmanı oy hakkı

olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tez/eserin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en

geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/eser savunma sınavına alır. Tez/eser savunma sınavı,

tez/eser çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru/cevap bölümünden oluşur. Savunma sı-

navı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açık olup, yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın  tamamlanmasından  sonra  jüri,  dinleyicilere  kapalı  olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-

tanakla bildirilir. Tez/eseri kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tez/eseri başarısız

bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez/eser çalışması hakkında dü-

zeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez/eserini aynı

jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ili-

şiği kesilir. 

(7) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak ens-

titü müdürlüğüne bildirirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 65 – (1) Tez/eser sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ciltlenmiş iki kopyası, pdf formatında tüm tezi

ve Word formatında tezin Tükçe ve İngilizce özetini içeren 1 CD ile varsa görsel, işitsel dokü-

manları ve tez veri giriş formunu tez/eser sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tez/eser metni şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanat dalının

özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim

31 Temmuz 2017 – Sayı : 30140                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-

tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin başarmış olduğu enstitü anasanat

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin/eser metninin sınav jüri

komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından teslim tarihinden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik

tez/eserinin bir kopyası elektronik ortamda, YÖK Başkanlığına gönderilir.

Ödüllendirme

MADDE 66 – (1) Öğrencilerin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından be-

lirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 68 – (1) 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Ağırlıklı not ortalaması, DNO ve GNO hesaplamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci-

lerin ağırlıklı not ortalamalarının değişmemesi için ders başarı notu A olan derslerinin notu

AA, B olan derslerinin notu BB, C olan derslerinin notu CC, D olan ders notu DD, F olan ders

notu FF olarak değiştirilir.

(2) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin 39 uncu maddede

verilen DNO ve GNO hesabı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar alınan ve

başarılı olunan derslerin MSGSÜ kredileri, sonrasında alınan derslerin AKTS kredileri hesaba

katılır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/8/2017 tarihi itibarıyla Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler

ve af ile Üniversiteye tekrar kayıt olacak öğrenciler için yapılacak intibak ile ilgili iş ve işlem-

lerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik 1/8/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Muş Alparslan Üniversitesinden:
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası-
nın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve (d) bendinde
belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yap-
tırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması nede-
niyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer dört yıllık bö-
lümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden seçerek alabilir. Öğrenci, bir ders
yarıyılı başında toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci yedinci
yarıyıldan itibaren 40 saatlik derse kayıt yaptırılabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde
devam şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır.
Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyılın/yılın sonunda sınavdan önce ilan edilir
ve yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı
ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu
derslerin açılacağı ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğ-
rencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve öğrenci
otomasyon sistemine haftalık olarak işlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer
mazeretleri, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yılsonu sınavına girme şartlarını yerine

getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız
olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine
geçer. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç
beş gün içinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Tek ders sınavı; 15 inci maddedeki devam şartlarını daha önce yerine getirmek
kaydıyla, mezuniyet aşamasına gelip, sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan
bir sınavdır. Tek ders sınavı akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.”

“(4) Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren
en geç iki gün içinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2013 28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/5/2015 29370
2- 18/11/2015 29536
3- 30/6/2016 29758
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Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş
Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve (ç) bendinde
belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yap-
tırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması nede-
niyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer iki yıllık bölüm-
lerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden seçerek alabilir. Öğrenci, bir ders yarıyılı
başında toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenci, üçüncü yarıyıldan
itibaren 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam şartı
aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır.
Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyılın/yılın sonunda sınavdan önce ilan edilir
ve yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı
ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu
derslerin açılacağı ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğ-
rencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve yokla-
malar öğrenci otomasyon sistemine haftalık olarak işlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık ra-
porları ve diğer mazeretleri, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını yerine

getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen ya da bu sınava girdiği halde başarısız
olan öğrenciler için yapılır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine
geçer. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç
beş gün içinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sınav sonuçları, öğretim elemanları tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren

en geç iki gün içinde ilan edilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/10/2013 28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/5/2015 29370
2- 18/11/2015 29536
3- 30/6/2016 29758
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan

Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-

larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk

Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Fakülte: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fa-

kültesini,

c) Merkez: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Tarım bilimleri ve teknolojileri kapsamına giren tüm alanlarda araştırmalar, incele-

meler ve uygulamalar yapmak.

b) Bu çalışmaları desteklemek ve yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Öncelikli olarak Niğde ve çevre illerdeki tarımsal sorunları belirlemek ve bu sorun-

ların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapmak. 

b) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla eğitim vermek, yayım ça-

lışmaları yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak modern tarım tekniklerini

geliştirmek ve uygulamak. 

ç) Üniversite bünyesinde tarımsal konularda yürütülecek her türlü eğitim, araştırma ve

uygulama faaliyetleri için altyapı oluşturmak ve bu faaliyetlere destek vermek.

d) Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğrencilerin uygulama, staj ve tez çalışmaları için

altyapı, materyal ve teknik destek sağlamak.

e) Tarımsal araştırma projeleri için alan, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak. 

f) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanları için üretim planları yapmak.

g) Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan

alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve işgücünü kullanarak her türlü bitkisel ve hay-

vansal üretimi gerçekleştirmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi

faaliyetleri organize etmek.

ğ) Tarımsal sorunların belirlenmesi amacıyla çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,

anket çalışmaları yapmak.

h) Ülkenin genel tarım politikaları doğrultusunda tarımsal sorunların çözümü, tarımda

verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması

vb. konularda projeler geliştirmek.

ı) Üretim süreçlerinin yönetimi konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarına danış-

manlık hizmeti vermek ve bilimsel araştırmalar yapmak.

i) Tarımsal gen kaynaklarının korunması ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar

yapmak.

j) Yerli bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak.
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k) Bölgenin tarımsal üretim deseninin çeşitlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak.

l) Çiftçiler ve teknik personele yönelik kurs ve sertifika programları düzenlemek.

m) Tescil veya ruhsatlandırmaya yönelik olarak çeşit, zirai ilaç, gübre, tarım alet ve

makineleri için test ve denemeler yapmak.

n) Tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhis ve tedavisine yönelik faali-

yetler yapmak, bitki ve hayvan klinikleri kurmak.

o) Tarımsal ürünlerde kalite ve kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak.

ö) Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk

vb. üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak. 

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, Üniversitenin ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir, görevlen-

dirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütül-

mesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere ilgili öğretim elemanları veya

Merkezde görevli tam zamanlı çalışan uzmanlar arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından

biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya

herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevleri kendi-

liğinden sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkeze bağlı personelin çalışma düzenini planlamak, yönetim ve denetimini yapmak. 

b) Merkez işletmelerinin yıllık faaliyetleri ile ilgili hazırlanan raporları, araştırma, uy-

gulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna

sunmak.
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c) Merkezin kadro ihtiyacı ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek

gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Diğer üyeler; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından, Üniversite

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak için aynı yön-

temle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoklu-

ğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar al-

mak, alınan kararların uygulanmasını ve denetimini sağlamak. 

b) Yıllık faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri,

Fakülte Dekanı ile bölüm başkanları ve Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. Danışma

Kuruluna gerektiğinde oy hakkı olmaksızın ilgili birim temsilcileri davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu

ile alınır. 

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışmaları ile ilgili tavsiye kararları alır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personelle karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Rektörü yürütür.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                            31 Temmuz 2017 – Sayı : 30140



31 Temmuz 2017 – Sayı : 30140 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/13 

KARAR NO : 2017/130 

KarĢılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

21/03/2017 tarihli ilamı ile 163/3 maddesi gereğince CEZA VERĠLMESĠNE YER 

OLMADIĞINA karar verilen Ferdi ve Vasiliki oğlu, 26/09/1967 doğumlu, Ġstanbul, Beyoğlu, 

Hüseyinağa mah/köy nüfusuna kayıtlı AYSĠLAUS FEYĠZOĞLU tüm aramalara rağmen 

mahkememizce verilen "CEZA VERĠLMESĠNE YER OLMADIĞINA" kararı tebliğ 

edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5583 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/227 

KARAR NO : 2017/94 

5607 sayılı Yasaya aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 25/05/2017 tarihli ilamı ile TCK.nun 66/1-e maddesi uyarınca düĢürülmesine dair verilen 

kararın Muhammet ve Halima'dan olma 1982 Somali doğumlu ĠBRAHĠM CAKATĠ'ye tüm 

aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, sanığın 

ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, yokluğunda karar verilen taraflar yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren, yüzüne karĢı karar verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden 7 gün içinde 

Ġstinaf’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 

yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 

Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere 

(karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 5584 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/4832 

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik suçundan 

SUÇ T. : 26/09/2010 

SANIK : Emre Kadir ÜNSAL : (Tahir oğlu Habibe'den olma, 14/02/1973 doğumlu) 

Yıldırım Mah. ġehir Parkı Cad. No: 43 BayrampaĢa/Ġstanbul adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Tekirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

08/11/2013 gün ve 2011/79 E.  2013/579 K. sayılı hükmün sanık Emre Kadir ÜNSAL ve sanık 

Yılmaz Sadullah TOSUN tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile 

CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanık Emre Kadir ÜNSAL'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile 

ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 

itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 24/06/2015 gün ve 

11/2014/52941 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 6887/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5 KALEMDE TOPLAM 209 ADET KÜÇÜK YOL ALETLERĠ VE 

MAKĠNELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/372155 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi 

Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4409 - 4139 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 5 kalemde toplam 209 adet küçük yol aletleri ve 

makinelerinin temini  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 

BaĢkanlığı Genel Ġhale Komisyonuna 13/09/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ 

veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Dairesi BaĢkanlığı Bakım SipariĢ ġube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 400,-TL. bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6829/1-1 

—— • —— 

ALĠMĠNYUM KAPAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmelerinin ihtiyacı olan Alüminyum Kapak idari ve 

teknik Ģartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL 

adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların, tekliflerini en geç 22.08.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 23.08.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6862/1-1 
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11.290 ADET EġOFMAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 11.290 

adet EĢofman Takımı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka 

ve modellere uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizinwww.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6857/1-1 
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AMBAR TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Dönemi ġeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/378365 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Döneminde 1(Bir) yıl süresince (±% 20 

toleranslı 250.000 Ton) ġeker Ambarı Tahmil Tahliye 

Hizmet Alımı ĠĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası ġeker Ambarı ve Malzeme 

Ambarı 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarenin 

belirlediği tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 11/08/2017 Cuma günü, saat 14.00 

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

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

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.   

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

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

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

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6864/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız Kampanya ĠĢleri Hizmet alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017 / 371208 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı ġeker Fabrikası Fabrika Kısımlarında Kampanya 

Döneminde Fabrikamız Kampanya ĠĢlerinin 99 ĠĢçi ile 

yürütülmesi Hizmeti 

  (Pancar Yüzdürme Hizmeti, Meydan Temizlik Hizmeti 

ve Ham Fabrika temizlik iĢleri, Kristal ġeker 

Ambalajlama ĠĢleri, Kalite Kontrol Laboratuarı ĠĢleri, 

Rafineri temizlik iĢler için ± % 20 Toleranslı 2 Ay  

  Pancar Analiz Laboratuarı ĠĢleri için ± % 20 Toleranslı 

70 Gün (ĠĢin detayları Teknik ġartnamelerde 

belirtilmiĢtir) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı ġeker Fabrikası 

b) ĠĢin Süresi : ± % 20 Toleranslı 2 Ay 

c) Tarihi ve saati : 14.08.2017 - 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı Ağrı ġeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz. TL.) karĢılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 14.08.2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6872/1-1 
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ELEKTRĠK YERALTI ġEBEKESĠ, KAMERA SĠSTEMĠ, AG-YG ELEKTRĠK 
ġEBEKESĠ VE ENERJĠ NAKĠL HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesine ait, 
elektrik yeraltı Ģebekesi, kamera sistemi, AG-YG elektrik Ģebekesi ve enerji nakil hattı yapım iĢi, 
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ġhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 83/2 Bulancak/ 
GĠRESUN 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Elektrik yeraltı Ģebekesi, kamera sistemi, AG-YG 

elektrik Ģebekesi ve ENH yapım iĢi 
b) Yapılacağı Yer : Bulancak/GĠRESUN 
c) ĠĢe baĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 
baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi  :30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 TedaĢ B.F. ile) : 2.670.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    186.900 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 22/08/2017 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Ġhsaniye Mah. Fatih 

Cad. No: 83/2 Bulancak / GĠRESUN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6854/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Turan 

EKER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.08.2016 gün, 2016/29 ve 30 sayılı kararları ile iki ayrı 

―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 

kesinleĢmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 09.05.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır.  

2 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Semih COġKUN’a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 14.06.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 14.06.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Bahattin GÜNDOĞDU’ya ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 18.05.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.11.2017 tarihinde 

son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih 

OĞRAġAN’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına daha önce almıĢ olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiĢ 

tarihi esas alınarak, 13.02.2018 tarihinde baĢlanacak olup, ceza 13.08.2018 tarihinde son 

bulacaktır. 

5 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci ġenol 

ÖZGÜRENGĠN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 19.10.2016 gün ve 2016/83 ve 84 sayılı kararları ile 

iki ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezaların 

uygulanmasına 21.04.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 21.04.2018 tarihinde son bulacaktır. 

 6889/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin M32-b3, b4 no.’lu paftalarda bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6882/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin M32-c1, c2 no.’lu paftalarda bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6883/1-1 

————— 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A. ġ.’nin M39-c no.’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 14.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6884/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/05/2017 tarih ve 330 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/07/2017 tarih ve 1348 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

Ġlçesi, Süvari Mahallesi imarın 45117 ada 2 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği'' 31/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6880/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6826/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Aksaray Üniversitesi Embriyo Transferi Eğitim, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

— Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


