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YÖNETMELİK

İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eği-
tim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı

için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki ya-
rıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

ç) DYS: Doktora yeterlik sınavını,
d) EABD: Enstitü anabilim dalını,
e) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,
f) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü kurullarını,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili enstitü yönetim kurullarını,
h) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
ı) GRE: Graduate Record Examination sınavını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını,
k) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,
l) ÖİDB: İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
m) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi ve doktoralı öğretim görevlisini,
n) Öğretim üyesi: Üniversite kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapan yardımcı do-

çent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Program süresi: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans prog-

ramı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı için sekiz
yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı,

p) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

27 Ağustos 2017 – Sayı : 30167                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127



s) TİK: Doktora tez izleme komitesini,
ş) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,
t) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
u) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
ü) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliği
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim Türkçedir.

Ancak, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak derslerin tamamı veya bir
kısmı yabancı dilde verilebilir. 

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmelikte

tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine ve azami eğitim-

öğretim süresine dâhil değildir.
(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine ve azami eği-

tim-öğretim süresine dâhil değildir.
(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğ-
retim süresine dâhildir.

(5) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine
ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(6) İlgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşullarını sağlayan öğrenciler, enstitü yö-
netim kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde program süresinden önce mezun olabilirler.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,

her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) İlgili EABDB tarafından belirlenen yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili yönetim ku-

rulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur. Bu derslerin grupları, kapasiteleri
ve ölçütlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü program
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.
Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program
MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü

programlar açılabilir. Buna ilişkin esaslar YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belir-
lenir.

Değişim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. 
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Özel öğrenciler
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-
dir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvuru ve kabulü, Senato tarafından

tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.
(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru

yapanların kayıtları yapılmaz, programa kabul edilmiş olsalar dahi kayıtları silinir ve haklarında
yasal işlem başlatılır.

(4) Adaylar ALES puanı yerine, ilgili enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen GRE,
GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili enstitü tarafından eşdeğer uluslararası
puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban pua-
nına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

(5) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının
yanı sıra, ilgili enstitü tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir.

(6) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için %50’den az olmamak koşulu
ile ALES veya eşdeğeri olarak kabul edilen sınav puanının ağırlığı ile bilimsel değerlendirme-
nin, eşdeğeri olarak kabul edilen uluslararası sınav puanının, lisans ve/veya yüksek lisans, genel
not ortalamasının ve benzeri koşulların ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı EABD’deki lisansüstü programları arasında ge-

çişler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) Üniversite içindeki başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun

lisansüstü programında en az bir yarıyılını başarılı olarak tamamlamış olmak gerekir.
b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı li-

sansüstü programları arasında yapılır.
c) Üniversitenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim

kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi
bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

ç) Yüksek lisans programları için yüksek lisans genel not ortalaması 2,50/4,00, doktora
programları için ise doktora genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenciler lisansüstü
programa yatay geçiş yapabilir. Genel not ortalamasının yüzlük sisteme göre olması durumun-
da, notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanarak
değerlendirilir.

d) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü, öğrencilerin genel not ortala-
maları dikkate alınarak ilgili EABD kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır, eşitlik durumunda
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sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay geçiş yapmaya
hak kazanan öğrenciler ilgili EABD’nin teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile ilan edilerek
kesinlik kazanır.

e) Yatay geçişi kesinleşen öğrenci intibak yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler,
ilgili EABD kurul kararı, ilgili EABD’nin teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-
lenir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Bilimsel hazırlık öğrencilerine akademik eksikliklerini gidermek ve

başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan programdır.
(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan

program uygulanır.
(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üze-

rine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en çok iki yarıyıllık program önerilebilir. Bu öne-
rinin öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve bilimsel hazırlık formunda öğrencinin alacağı
tüm derslerin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık süresi içerisinde bilimsel hazırlık for-
mundaki derslerde değişiklik yapılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve geçirilen süre,
ilgili programın program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda altı dersi geçemez.
(6) Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerinden oluşur

ve ilgili yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz.
b) Doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve il-

gili doktora programının ders yüküne sayılmaz.
Programa ilk kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli
yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesine sahip olmak,
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
ç) Senatonun ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vazgeçmiş
sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Dersler ve kredileri
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılabilir. 
(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler,
ilgili EABD’nin önerisi üzerine enstitü kurulları tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayına
sunulur.

(3) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-
munda, ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(4) Gerekmesi durumunda, bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dı-
şında ilgili EABD tarafından ek koşullar belirlenir.

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

Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından yapılır.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında da kayıt yap-
tırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-
rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik
takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde ders ekleme-bırakma yapabilir. Yapılan
değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(3) Program süresi veya azami süresi içinde kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl
kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB’ye en geç
o yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti, ilgili yönetim kuru-
lunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı yeni-
lenir.

Dersten çekilme
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devam, Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Harf notunun

takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders
ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
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(3) Başarı notu tabloda gösterilen harf notları, yüzlük puan ve dörtlük sistemine göre
belirlenir:

Puanlar Notlar Not Katsayıları
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
65-69 CB 2,50
60-64 CC 2,25
55-59 DC 1,75
50-54 DD 1,25
40-49 FD 0,75
39 ve Aşağısı FF 0,00
Devamsız H 0,00
(4) Aşağıdaki harfler ortalama hesabında dikkate alınmaz:
a) G: Geçti,
b) K: Kaldı,
c) M: Muaf,
ç) P: Sürüyor.
Notlardaki maddi hata düzeltmeleri
MADDE 24 – (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim

elemanının başvurusu ile yarıyıl sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş gün içinde
EABD’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin dersin
verildiği EABD’nin önerisi ve EABD’nin bağlı bulunduğu enstitü yönetim kurulu kararı ile
yapılır. 

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CB notu

alınmış olması gerekir.
b) Doktora programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az BB notu alınmış

olması gerekir.
c) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için G notu alınmış olması

gerekir.
ç) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere P notu verilir.
d) Başarısız olunan derslerin tekrarlanması gerekir.
e) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda

almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.

f) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
danışmanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl

sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir. Kredisi bulunmayan
dersler not ortalamasına dahil edilmez.

İlişik kesilmesi
MADDE 27 – (1) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin,

doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin, tez önerisi ikinci
kez reddedilen doktora öğrencilerinin, jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin, düzeltilmiş
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tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin, tez savunmasında başarılı olan ve tezinin ciltlenmiş
kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde veya ilgili yönetim kurulu tara-
fından azami bir ay olarak verilen ek süre sonunda ilgili enstitüye teslim etmeyen öğrencilerden
azami süresi dolan öğrencilerin, programı azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenci-
lerin, kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Bu Yönetmelikte yer alan başarı koşullarının sağlanması,
b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere, kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi
gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından

imzalı nüshasının teslim edildiği,
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl için belirtilen

harf notlarının ilan edildiği, harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi tamamlandıktan
sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

tarihtir.
İntihal
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından

verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için, tezdeki benzerlik oranının ilgili ens-
titü yönetim kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması gereklidir. Bu sü-
reç ilgili enstitü tarafından takip edilir.

(2) İntihal tespit edilen tezlerde, öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsa-
mında işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. 
(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, kredi ve AKTS kredi miktarları, ders ma-
teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu
amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için, lisans diplomasına

ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek
ALES puanına sahip olmaları gerekir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebileceği
gibi; ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlen-
dirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Bu durumda değerlendirmede
kullanılacak oranlar Senato tarafından belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programı
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. 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 toplam en az 120 AKTS kredi-
sinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt
yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 34 – (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla kesinleşir.

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

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini ilgili

enstitü müdürlüğünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunur. 

(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 dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri
Üniversite dışından ve alanı ile ilgili olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca,
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tezin konusu ile ilgili sektörde fiilen çalışmakta olan doktora unvanına sahip kişiler de jüri
üyesi olarak seçilebilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(5) Tez konusu ile jürinin yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili EABDB’nin
internet sayfasında ve panolarında, jüri tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Jüri üyeleri,
söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

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

Diploma
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezu-

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki prog-
ramın 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’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 37 – (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 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.
Süre
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her dönem için

kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin
sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya dok-
tora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programları için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan en çok üç ders enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

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

(3) Doktora programlarında EABDB’nin 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 ise en fazla
dört ders alınabilir.

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

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

Başvuru ve kabul
MADDE 42 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla, Senato tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların kabulünde, ALES
puanı yanı sıra, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. 

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 44 – (1) EABDB her öğrenci için bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı-
yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından diğer yükseköğretim kurum-
larından bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Doktora programlarında öğretim
üyelerinin tez yönetebilmesi için, daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma kapasite-
sine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girebilir.

(2) Öğrencilerin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Üniversitenin akademik takvimine
göre belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürileri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca, tezin konusu ile ilgili sektörde fiilen çalışmakta olan doktora unvanına
sahip kişiler de jüri üyesi olarak seçilebilir. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
tarafından belirlenen uygulama usul ve esaslarına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB’deki yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, ilgili EABD müfredatında alabileceği derslerden en fazla ikisini belirleyerek
ilave olarak almasını isteyebilir. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini ve semi-
nerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci istemesi durumunda yüksek lisans programına geçe-
bilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB’nin

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka EABD içinden

ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı
dilerse TİK toplantılarına katılabilir, ancak TİK üyesi olamaz.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB’deki işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ensti-
tüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciler için TİK, Üniversitenin akademik takviminde
belirtilen tarihlerde olmak üzere; her yarıyıl için birer defa olmak üzere yılda en az iki kez
toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar.
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Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite 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 48 – (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 en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, tezin
konusu ile ilgili sektörde fiilen çalışmakta olan doktora unvanına sahip kişiler de jüri üyesi
olarak seçilebilir. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(5) Tez konusu ile jürinin yapılacağı yer, gün, saat ve benzeri bilgiler ilgili EABDB’nin
internet sayfasında ve panolarında, jüri tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Jüri üyeleri,
söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu kararı, EABDB tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-
yanlar için talepleri halinde 43 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği ke-
silir.
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(3) Doktora diploması üzerinde EABD’deki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. 

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

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Disiplin
MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
İzin
MADDE 51 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla
iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte
ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.
EABDB, izin talebini öğrencinin danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle birlikte ilgili enstitü
yönetim kuruluna iletir. Mücbir sebepler dışında, ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra
yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere
bildirilir.

(4) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğ-
rencinin danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Kayıt sildirme
MADDE 52  – (1) Öğrenciler kayıt silme ile ilişkili yükümlülüklerini yerine getirmek

kaydı ile şahsen dilekçe vererek kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin dosyalarındaki ken-

dilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini
yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

Tebligat
MADDE 53 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ANA STATÜ

Milli Eğitim Bakanlığından:
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI

ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
merkez ve bağlı birimlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde
çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,”

“i) Üye: 4357 Sayılı Kanun kapsamında atananları,”
MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Temsilciler Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, üyelik kapsamındaki görevinden

ayrılanlar, Temsilciler Kurulu üyeliğinden istifa edenler ile askerlik nedeniyle silah altına alı-
nanların olayın gerçekleştiği tarih itibarıyla; TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına se-
çilenlerin ise mazbatalarını aldıkları tarih itibarıyla üyelikleri sona erer. Bu kişilerin yerine, se-
çildikleri ildeki en çok oyu alan birinci sıradaki aday, kalan süreyi tamamlamak üzere Temsil-
ciler Kurulu üyeliğine getirilir.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette olur-

sa olsun mahkûmiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri kap-
samında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından; 

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 3 asıl, 3
yedek üye,

b) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan personelden Bakanın gös-
tereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

c) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında fiilen çalışan, maliye, hukuk, işletme, ik-
tisat ve denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli ve yüksek öğrenimli olanlardan, Bakanın
göstereceği 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 7 asıl ve 7 yedek üyeden
oluşur.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili ile imza

yetkili bir üye seçilir.
(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.
(5) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde se-

çilecek üyelerden, en çok oy alanlar asıl, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.
(6) Toplantı yeter sayısı 5 (Beş), karar yeter sayısı 4 (Dört) tür.
(7) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü takdirde başkan ta-

rafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.
(8) Yönetim Kurulu üyelerinden;
a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı

dışında bir göreve atananların,
b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların, 
c) Resmi sağlık raporu ile tevsik edilecek hastalık halleri hariç olmak üzere arka arkaya

iki, bir yılda toplam beş defa Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayanların,
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ç) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,
d) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,
e) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,
f) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak

sayılan cezalarla tecziye edilenlerin, 
Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(9) Yönetim Kurulu üyelikleri, (c) bendi hariç olmak üzere sekizinci fıkrada belirtilen

nedenlerden dolayı sona erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul
üyesi üzerinde olup, söz konusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yap-
mamasından kaynaklı her türlü Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(10) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri müm-
kündür.

(11) Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla yolluksuz
ve yevmiyesiz olarak görev yaptığı sürece asli görev yerinden görevli-izinli sayılır.

(12) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak
üzere asli görevlerinden ayrı kaldıkları sürece görevli-izinli sayılırlar.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Denetleme Kurulu, taksirli suçlar hariç olmak üzere her ne surette

olursa olsun mahkûmiyet cezası almamış olanlar ile 657 Sayılı Kanunun disiplin hükümleri
kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha üst bir disiplin cezası almamış olanlar arasından; 

a) Temsilciler Kurulu üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından 1 asıl, 1
yedek üye,

b) Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık ve
denetim alanlarında ihtisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asıl, 2 yedek üye,

olmak üzere, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen toplam 3 asıl ve 3 yedek üyeden
oluşur.

(2) Denetleme Kurulunun görev süresi 3 yıldır.
(3) Denetleme Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan seçerler. Başkanın vereceği gö-

revleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.
(4) Denetleme Kurulu üyelerinden;
a) Temsilciler Kurulu üyeleri arasından aday olup seçilen üyelerden, Bakanlık kapsamı

dışında bir göreve atananların,
b) Bakanlık kontenjanından aday olup seçilen üyelerden emekli olanların,
c) Üç aydan fazla bir süre ile yurt dışı görevine atanan veya görevlendirilenlerin,
ç) Askerlik görevini ifa etmek üzere görevinden ayrılanların,
d) TBMM üyeliğine veya Belediye Başkanlığına seçilenlerin,
e) Görevleri esnasında birinci fıkrada belirtilen ve aday gösterilmelerine engel olarak

sayılan cezalarla tecziye edilenlerin,
Denetleme Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(5) Denetleme Kurulu üyelikleri dördüncü fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı sona

erenlerin bu konuda bildirim yükümlülüğü konuya muhatap kurul üyesi üzerinde olup, söz ko-
nusu üyenin Sandık Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirim yapmamasından kaynaklı her türlü
Sandık zararı kendisine rücu olunur.

(6) Ayrılan veya üyeliği sona eren asıl üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
kendi grubunun ilk sırasındaki yedekleri alınır. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri müm-
kündür.” 
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MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak
genel müdür yardımcıları, personel ve yardımcı hizmetlerden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sandık çalışanlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak
zorunda oldukları kurallar, yükselme ve tecziye şekilleri yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Sandık üyelerine; Sandığın mali imkânları ölçüsünde aşağıda be-

lirtilen yardımlar yapılır: 
a) Karşılıklı yardımlar kapsamında üyenin Sandık nezdinde birikmiş mevcutları nispe-

tinde ve belirli esaslara münhasır olmak üzere yapılan ikraz ve emeklilik ödemeleri,
b) Karşılıksız yardımlar kapsamında üyelere, ölüm ve maluliyet halinde yapılan emek-

lilik ödemeleri, evlilik, doğal afet, sağlık destek, doğum, şehit, ölüm ve cenaze yardımları ile
sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar.

(2) Karşılıklı ve karşılıksız yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardımların miktarı ve
müracaat şekli ile Sandığa ibrazı gereken belgeler yönetmelikle tespit olunur.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi hükümleri çerçevesinde yapılan yardımlara ilave olarak
Temsilciler Kurulunda verilmesi kabul edilen sağlık ve sosyal muhtevalı karşılıksız yardımlar
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sandık Denetleme Kurulu; ayrıca bu denetimin bağımsız denetim kurumları, Maliye
Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da yapılmasını isteyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan,
a) Sınıf öğretmenleri, 
b) Aday/stajyer/sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmenleri, 
c) Özel eğitim kurumlarında ilk tahsili veren öğretmenler, 
ç) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri, 
d) Maarif müfettişleri, 
e) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar,
f) Sandık işlerinde çalışanlar,
Sandık üyesidir.
(2) Sandık üyesi iken;
a) 120 ay aidat ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlar,
b) 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı dışında

bir başka göreve atananlar,
istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. 
(3) Emekli yardımı;
a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu ta-

rafından emekli edilenlere, 
b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere,

üyelik sürelerine bakılmaksızın, 
c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine,
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ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi
bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni
vârislerine,

bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre
ödenir.

(4) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi
bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte
ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez. 

(5) Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emek-
li yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk
ettirilecek yasal faizi ile birlikte iade edilir.”

MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkûmiyet cezası
alanlarla, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri kapsamında aylıktan kesme cezası veya daha
üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev ala-
mazlar.”

MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yönetim Kurulu Üyeleri Sandık işlerinden dolayı ilgili kanun hükümlerine göre so-
rumlu olurlar.”

MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Denetleme Kurulu üyeleri, görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları
üçüncü şahıslara açıklayamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Sandığın zarara sokulması hallerinde, dolayısıyla zarar gören üyeler

ilgili kanun hükümlerine göre, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Ancak tazminat
miktarı Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Kurulu kararı ile olur. 

(2) İlgili kanun hükümlerine göre, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Temsilciler Ku-
rulunun bu yolda alınan kararı üzerine Denetleme Kurulunca dava açılır.”

MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilgili kanun hükümlerine göre,

önceki yönetimin bilinen usulsüzlük ve yolsuzluklarını denetçilere derhal bildirmedikleri tak-
dirde kendileri de onların sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar.

(2) Sandığın hâlihazır durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunan Yönetim Kurulu
üyeleri, bu nedenle verdikleri zarardan ilgili kanun hükümlerine göre şahsen sorumlu olurlar.”

MADDE 15 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) İlgili kanun hükümlerine göre her Sandık üyesi, Yönetim Kurulu

üyesi, Genel Müdür ve diğer müdürler hakkında Denetleme Kuruluna veya denetçilere şikâyette
bulunabilirler. Denetleme Kurulu veya denetçiler bu şikâyetleri tahkike mecbur olup, şikayete
konu olayın sabit olması halinde durumu yıllık rapora alırlar.”

MADDE 16 – Aynı Ana Statünün 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgili kanun hükümlerine göre;”

MADDE 17 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/518 
KARAR NO : 2017/129 
DAVACI : K.H. 
SANIK : RANA MAMMADZADA, Veli ve Hatice kızı 01/10/1948 

doğumlu. Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu 
SUÇ : Dolandırıcılık 
SUÇ TARĠHĠ : 23/09/2015 
SUÇ YERĠ : Sivas Merkez 
KARAR TARĠHĠ : 14/03/2017 
KARAR NEVĠ : Mahkumiyet 
Yukarıda suç ve açık kimliği yazılı Sanık Rana'nın müĢteki Ekrem ġahin ile evleneceğini 

söyleyerek kendisine altın bilezik ve yüzük aldırıp müĢtekiye haber vermeden ortadan 
kaybolduğu iddiasının müĢteki anlatımları ve tanık beyanları ile doğrulandığı, sanığın kısmi 
inkara dayalı savunmasının ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği 
ve üzerine atılı suçu sabit olduğundan TCK'nun 157/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 80,00 TL 
adli para ve 10 ay hapis cezası cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK'nun 51.maddesi 
gereğince ertelenerek 1 yıl süre ile denetime tabii tutulmasına dair kapatılarak mahkememize 
devredilen Sivas 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/03/2017 tarih ve 2015/890-2017/100 Esas ve 
karar sayılı ilamına dair iĢbu hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayınladığı tarihin 15. gününden 
itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılacak beyan 
tutanağa geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak 
üzere verildiği ilan ve tebliğ olunur. 6561 

————— 
ESAS NO : 2015/337 
KARAR NO : 2015/476 
DAVACI : K.H. 
SANIK : RANA MAMMADZADA, Veli ve Hatice kızı 01/10/1948 

Afganistan D.lu. Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu  
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 
SUÇ TARĠHĠ : 20/01/2014 
SUÇ YERĠ : Hakkari/Yüksekova 
KARAR TARĠHĠ : 23/10/2015 
KARAR NEVĠ : Yetkisizlik 
Yukarıda suç ve açık kimliği yazılı Sanık Rana Mammadzada'nın pasaportunun sahte 

olduğuna dair iddia ve tespit bulunmayıp, sadece yurda giriĢ mührünün sahte olduğunun iddia 
edilmiĢ olması, pasaporttaki giriĢ mührü sahteciliğinin de Esendere Hudut Kapısında 
gerçekleĢtirilip, kullanımının da aynı yerde yapılmıĢ olması, pasaportun yurda giriĢ ve çıkıĢta 
kullanılan bir belge niteliğinde olması itibariyle Sivas ilinde kullanılmasının söz konusu olmaması 
karĢısında, sahtecilik suçunun Esendere Hudut kapısının bulunduğu Yüksekova ilçesinde 
iĢlendiğinin ve bu itibarla sanığa isnat edilen resmi belgede sahtecilik suçu açısından suç yerinin 
Hakkari ili Yüksekova ilçesi olup yetkili mahkemenin de Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi 
olduğunun kabulünün gerektiğinden açılan dava yönünden 5271 sayılı CMK'nun 12-18 maddeleri 
uyarınca mahkememizin yetkisizliğine, sanığın iddianamede belirtilen sevk maddeleri uyarınca 
yargılanmak üzere dava dosyasının karar kesinleĢtiğinde yetkili ve görevli Yüksekova Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine kararın tebliğ edilmiĢ sayıldığı günden itibaren 7 gün içinde 
mahkememize verilecek dilekçe ile yada zabıt katibine yapılacak beyan tutanağa geçirilmek 
suretiyle Sivas Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazen baĢvuru yolu açık olmak üzere ilan ve 
tebliğ olunur. 6562 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve ĠĢletme Kontrol 

Laboratuvarı Hizmet Alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/427658 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi : - 
2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi 

araçlarından numune alınıp % fire ile % polar Ģeker 
varlığının tespiti;  

  - Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı için numune 
alınması ve analizlerinin yapılması iĢidir.  

  Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kiĢi (her vardiyada 9+1 
ekip baĢı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve ĠĢletme 
Kontrol Laboratuarında; 20 kiĢi (her vardiyada 5+1 ekip 
baĢı) üç vardiya halinde; 2 kiĢi ise gündüz vardiyasında 
kampanya süresince olmak üzere Toplam 50 kiĢi 
çalıĢtırılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 
c) ĠĢin süresi : - Pancar Analiz Laboratuvarı: 30 KiĢi (± %20 toleranslı 60 

gün) 
  - Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarı: 20 KiĢi (± %20 

toleranslı 90 gün)  
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08.09.2017, Saat: 14.00 
4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 
ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.2. maddesindeki Ģartlarla 
yatacak yer tahsis edilebilecektir. 7789/1-1 
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ġANZIMANLI MATKAP TEZGAHI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
ĠĢin Adı: ġanzımanlı matkap tezgahı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Ġhale Kayıt Numarası : 2017/424810 
Dosya No : 1726510 
1 - ĠDARENĠN 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0 372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi :  
2 - ĠHALE KONUSU MALIN 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ġanzımanlı matkap tezgahı (1 adet) 
b) Teslim Yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢ 

yeri ZONGULDAK 
c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 
3 - ĠHALENĠN 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı  
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 
b) Tarihi ve Saati : 21.09.2017 PERġEMBE günü saat: 15.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

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

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Teknik Ģartnamenin maddeleri cevaplandırılacaktır. 
4.2.2. Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri tezgahın Türkiye’de yetkili satıcısı veya 

imalatçısı olduklarını belgeleyeceklerdir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde 
görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.09.2017 PERġEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 7748/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Ankara'da kurulmuĢ olan Tekamül Eğitim Vakfı, Ankara 24. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 14.07.2017 tarihinde kesinleĢen, 09.05.2017 tarihli ve E: 2016/411, K: 2017/173 

sayılı kararı ile dağılmıĢtır.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 7825/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: DoğanĢehirliler Eğitim ve Kültür Vakfı (DOVAK). 

VAKFEDENLER: Muammer ġAHĠN, Hacı Mevlüt ġAHĠN, Abdurrahman KILIÇ, 

Mehmet ÇOLAK, Tülay OĞHAN, Meslaha YILMAZ, Mustafa KINACI, Ġlker DEMĠRTAġ, 

Mustafa ERDEM Adile Mezin ġAHĠN, Mehmet Orhan ġAHĠN, Mevlüt Selçuk OĞHAN, 

Muzaffer ġAHĠN, Hürriyet BAYIR, Ġbrahim ELMAS, Enver ġAHĠN, Hacı Ahmet ĠLHAN, Urfi 

POLAT, Dilek KARAALĠLER, Burak ġAHĠN, Murat BAYEREN, Önder ġAHĠN, Doğan 

OLGUN, Kamil DOĞAN, Vaiz Ergün ġAHĠN. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/07/2017 tarihinde kesinleĢen 16/06/2017 

tarihli ve E: 2017/141, K: 2017/240 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Lise ve dengi okullardan mezun olup, üniversite ve yüksek okullara 

kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan öğrenciler, 

yurtiçinde ve yurtdıĢında yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler ile hangi eğitim düzeyinde 

olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulu’nun yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim, 

öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasına yardımcı olmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Muammer ġAHĠN, Abdurrahman KILIÇ, Mehmet ÇOLAK, 

Tülay OĞHAN, Meslaha YILMAZ, Mustafa KINACI, Kamil DOĞAN. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Malatya Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10652 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10664 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması

Hakkında Karar

2017/10671 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nikaragua Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanması Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2017/10537 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi

Sözleşmesinin Çekinceler ve Beyanlar ile Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar

2017/10653 Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında

Sözleşmeye Ek Protokolün Beyan ile Birlikte Onaylanması

Hakkında Karar

YÖNETMELİK

— İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ANA STATÜ

— İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik

Yapılmasına Dair Ana Statü

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


