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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Kalite Kurulu.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/12/2013 28859

2- 6/7/2014 29052

3- 6/12/2014 29197

4- 12/12/2016 29916

5- 24/10/2017 30220



Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2014 tarihli ve 29038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üni-

versitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin teklifi ve ilgili kurulun kararıyla yaz

okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürü-

tülür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğ-

retim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2014 29038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/3/2017 29998
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kuru-

lunca görevlendirilen öğretim üyesini,

ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

d) Enstitü: İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeli-

ğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile ens-

titüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

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

h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

i) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğ-

renciyi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Sanat eseri raporu: Sanat dalında yüksek lisans öğrencilerinin tez yerine hazırlaya-

cakları çalışmayı ve yazılı raporu,

m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde bir veya birkaç konunun derin-

lemesine incelenerek ve araştırma sonuçlarının öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-

gulanan bir dersi,

n) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

ö) TÖMER: Üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

p) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

s) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programlarının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama

yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

(3) YÖK onayı ile 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.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda

dersler, seminer ve tez savunma sınavları o dilde yapılır.

(5) Yüksek lisans tezi/projesi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına

uygun olarak yazılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Mezun durumda olan/olabilecek adaylar yüksek lisans programlarına

başvurabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve

başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES

puanına sahip olmaları gerekir. YÖK tarafından ilan edilen ALES’e eşdeğer sınavların puanları

da kabul edilir.

(2) Güzel sanatlar alanında eğitim veren fakülteler ile konservatuvarın  enstitülerdeki

anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylar başvurduğu

programlara göre yetenek sınavına alınabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, güzel sanatlar

alanında eğitim veren fakülteler ile konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalları

programlarında ise yetenek sınavı puanının %50’den aşağı olmamak şartıyla enstitü yönetim

kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

(4) Türkçe tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu

enstitü kurulu teklifi ve Senato kararıyla istenebilir.

(5) Yabancı dil ile eğitim yapılan yüksek lisans programlarında eğitimin yapıldığı dilde

70 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulları aranır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalış-

ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı

bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil

en az yedi ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-

nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

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

derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin ders, seminer ve uygulama ça-

lışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat

eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre

MADDE 7 – (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 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci

yarıyılın sonuna kadar müdürlüğe bildirmek zorundadır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğ-

rencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar

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

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk

hallerinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim

üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu

dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi ya da öğrencinin talebi ve danışmanının

onayı ile enstitü yönetim kurulu kararı sonucunda danışman değişikliği yapılabilir. Danışman

değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya

emekliye ayrılması durumunda başlamış olduğu danışmanlıklarına, süreç tamamlanıncaya ka-

dar anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Da-

nışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde

sözlü olarak savunur.

(2) Tezini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formunu tez savunma sına-

vına girmek üzere enstitüye teslim eder.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana

gönderir. Onay formuna ve intihal raporuna istinaden ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez jürisi atanır.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisiyle, enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez

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

Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki

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

yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet

CD’yi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(7) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-

riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-

baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak müdürlüğe bildirirler.

(8) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az on gün geçmesi

gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve

ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan

eder.

(9) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-

lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Sınav tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(10) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla ka-

bul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez

savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri

yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir

mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edil-

meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(13) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca

uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-

linde; tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en

az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kop-

yasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma-

sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği

kesilir.

(3) 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.

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

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

Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi

kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

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

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.
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Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesi veya doktora dereceli bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar belirler.

(2) Danışman; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri, ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı

durumda yakın programlarda görev yapan öğretim üyeleri veya ilgili anabilim/anasanat dalın-

daki doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından belirlenir.

(3) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim

süresini değiştirmez.

(4) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya

emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar

anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman

değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, danışmanından aldığı onay formuyla birlikte

bir adet dönem projesini ve/veya raporuyla bir adet CD ortamında elektronik kopyasını ensti-

tüye teslim eder.

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Yüksek lisans programları arasında geçiş şartları

MADDE 15 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve

enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı enstitünün tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ara-

sında geçiş yapılabilir.

(2) Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için

öngörülen süreden sayılır.

(3) Yüksek lisans programları arasında geçişlerde, önceki programında alınan dersler,

ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla geçiş yapılan programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezli programlara geçişlerde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler

çerçevesinde sıralama yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16 – (1) Doktora programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi,

enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır. Bu programlar, yurt içi

ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, ve-

rileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(3) Enstitülerde YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.

(4) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-

sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi-

sinden oluşur.

(5) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda

dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları o dilde yapılır.

(6) Doktora tezi, eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun olarak

yazılır.

(7) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

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

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(8) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Bu dersler doktora

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(10) 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 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık

fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato ka-

rarı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan

edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.
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b) 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 en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavların

birinden eşdeğeri puanlara sahip olmaları gerekir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖKDİL’den en az 55 pu-

an veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen

uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu

puanlar enstitü kurulu teklifi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.

ç) Türkçe doktora programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İs-

panyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden yabancı

dil puanı aranmayabilir.

d) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının, anasanat dalları prog-

ramlarında ise yetenek sınavı puanının %50’sinden aşağısı alınmamak şartıyla enstitü yönetim

kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama yapılır.

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

sine sahip sayılır.

(3) Güzel sanatlar alanında eğitim veren fakültelerin ve konservatuvarın enstitülerdeki

anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak enstitü kuru-

lunun teklifi ve  Senatonun kararı ile ALES puanı istenebilir. ALES puanı istenildiği takdirde

taban puan enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(4) Yabancı dil ile eğitim yapılan doktora programlarında ise eğitimin yapıldığı dilde

70 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-

necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına

sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına veya en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezun-

ları) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile be-

lirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş

Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bi-

limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora

programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-

ğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
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reken diğer belgeler referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon,

uluslararası standart sınavlar ve benzeri Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimle-

rinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek prog-

ramların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp

puanının veya ALES puanının %55’ten az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-

meye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı

ile de öğrenci kabul edebilir.

Süre

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

derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 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 ve genel not or-

talamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,

kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-

zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı; diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları

hariç en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ve başarıyla tamamlamış öğretim üyeleri arasından

seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk hallerinde başka

bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-

nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sa-

hip kişilerden de olabilir.

(4) Tez danışmanın herhangi bir nedene bağlı talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının

onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği

öğrencinin azami öğrenim süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya

emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar

anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman

değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Doktora yeterlik komitesi ve jürisi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından

önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi

tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-

cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-

netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden

oluşur.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl so-

nunda yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. 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 zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-

manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavları her anabilim/anasanat dalı için Aralık ve Haziran aylarında yılda

iki kez yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

(6) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci, yazılı sınavı izleyen üç gün içinde sözlü sınava

alınır.

(7) Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu de-

ğerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
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(8) Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman va-

sıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden

bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-

ramı ile ilişiği kesilir.

(10) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak

zorundadır.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda alınan

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

Öğrenci bu Yönetmelikte belirlenen tezli/tezsiz yüksek lisans programlarıyla ilgili şartları ye-

rine getirmek zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez

izleme komitesi oluşturulur.

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

ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-

bilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 23 – (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 tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya

ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danış-

man vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

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

Üniversite ile ilişiği kesilir.
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Tez izleme komitesi raporu

MADDE 24 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi

raporu sunulması gerekir.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından salt çoğunlukla verilen karar, danışman vasıtasıyla işlemin bitişini izleyen

üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-

rencinin 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 25 – (1) Tez izleme komitesinin tezini savunmasına karar verdiği öğrenci,

elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önün-

de sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-

sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) 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 ra-

porunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi

ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Tez jürisi belirlenen öğrenci, jüri üye sayısı kadar tezini ve tezini kaydettiği bir adet

CD’yi ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(5) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jü-

riye katılamayacak olan üye/üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten iti-

baren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(6) Tez savunması için tezin jüri üyelerine teslim tarihinden sonra en az on gün geçmesi

gerekir. Tez savunmasının tarihi ve saati tez danışmanının koordinatörlüğünde belirlenir ve

ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri ilan

eder.
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(7) Jüri üyeleri, kendilerine bildirilen tarihte tez danışmanının koordinatörlüğünde top-

lanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-

ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

Tez savunması, savunma ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(8) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sa-

vunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına

geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunan öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş ve kabul edilmiş öğrencilerden,

kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-

zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş

en az üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik

kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer koşulları ve şekli gereklilikleri yerine getiren öğ-

renciye doktora diploması verilir. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine geti-

rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma 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.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır. Bu programlar,

yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir.
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(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-

seköğretim programıdır.

(3) Enstitülerde YÖK’ün izin verdiği dillerde eğitim-öğretim yapılır.

(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla

en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere

en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az

kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar

olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

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

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Bu dersler

sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda

ise dersler, seminer, yeterlik sınavları ve tez savunma sınavları yabancı dilde yapılır.

(8) Sanatta yeterlik tezi eğitim-öğretimin verildiği dilde ve tez yazım kurallarına uygun

olarak yazılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar

aranır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık

fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Ba-

kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve

ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato ka-

rarı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan

edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvur-

duğu programın puan türünde en az 80 puana ya da YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınav-

ların birinden eşiti puanlara sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YÖKDİL’den en

az 55 puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması

zorunludur. Bu puanlar enstitü kurulu önerisi ve Senato kararları ile yükseltilebilir.
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ç) Türkçe sanatta yeterlik programlarında ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-

yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden biri olan öğrencilerden

yabancı dil puanı aranmayabilir.

d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; %50’den aşağı olmamak şartıyla

ALES, ALES aranmayan programlarda ise %50’den aşağı olmamak şartıyla yetenek sınavı

puanı temel alınarak enstitü yönetim kurulunun belirlediği ölçütler çerçevesinde sıralama ya-

pılır.

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

sine sahip sayılır.

(3) Yabancı dil ile eğitim yapılan sanatta yeterlik programlarında ise eğitimin yapıldığı

dilde 70 puandan az olmamak üzere yabancı dil yeterlik koşulu aranır.

Süre

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-

şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik

programında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Tez da-

nışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Danışman, en az bir yüksek lisans tezini başarıyla yönetmiş öğretim üyeleri arasın-

dan seçilir. Söz konusu niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ve zorunluluk halinde baş-

ka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesi danışman olarak seçi-

lebilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-

rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-

sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sa-

natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(4) Danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği öğrencinin azami öğrenim

süresini değiştirmez.

(5) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna atanması ve yer değiştirmesi veya

emekliye ayrılması durumunda başlamış olan danışmanlıkları, süreç tamamlanıncaya kadar

anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla devam edebilir. Danışman

değişikliği azami öğrenim süresini değiştirmez.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı, yaptığı sergi, proje, resital, konser,

temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat da-

lının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorunda-

dır.

(2) Jüri, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim

üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi ola-

maz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-

baren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav

gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik

çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav

dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital,

konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını

gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü/anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.
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(6) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik

çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde tez savunmasına geçerli bir

mazereti olmaksızın girmeyen veya bu savunma sonunda başarısız bulunarak sanatta yeterlik

çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri

halinde bu Yönetmelikte belirlenen tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirmek kaydıyla tez-

siz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 32 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını, üç adet tez yayınlama izin formunu ve bir adet CD ortamında elektronik kopyasını

tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil

yönünden uygun bulunan öğrenciye sanatta yeterlik diploması verilir.

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-

bilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite

ile ilişiği kesilir.

(3) Diploma 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.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Programların açılması

MADDE 33 ‒ (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü

programları yürütür. Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla birleştirilmiş ve ortak li-

sansüstü programlar da düzenlenebilir.

(2) Örgün veya uzaktan öğretim programları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-

risi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile açılır.

Eğitim ve öğretim planları

MADDE 34 – (1) Eğitim ve öğretim planları, ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senato

onayı ile kabul edilir.
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Eğitim-öğretim dili

MADDE 35 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir.

(2) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile yabancı dilde prog-

ramlar açılabilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı program-

larda ise dersler, yeterlik, tez savunma sınavları ve raporları ile tezler program dilinde yapılır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 36 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programla-

rına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir.

(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir. Senato

tarafından kararlaştırılan akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile

birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dokto-

ra/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans de-

recesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya dok-

tora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-

lanabilir.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından aday-

ların mezun olduğu lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders başarı notları (li-

sans için CC ve yüksek lisans için CB), ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin

ders aldığı lisans/yüksek lisans programının ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Bilimsel ha-

zırlık programları lisans/yüksek lisans programlarından bağımsız olarak yürütülebilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki

bir öğrenci, bilimsel hazırlık dersleri yanında lisansüstü dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans

veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler yüksek lisans ve doktora genel not or-

talamalarına dâhil edilmez ancak not döküm belgesinde gösterilir.
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir. Özel öğren-

cilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı

geçemez.

(2) Özel öğrenci olma talebinde bulunan bir yükseköğretim kurumu öğrencisinde;

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan başvurular için, yüksek lisans eğiti-

mini tamamlamış ya da yüksek lisans tez aşamasında olması,

b) Lisans eğitimine devam eden adayların özel öğrenci olabilmesi için eğitim-öğretim

süresinin son yarıyılında olması ve alttan dersi bulunmaması,

şartları aranır.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili hu-

susları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak

kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenci statüsünde ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı ka-

zananlara, ilgili programda okutulan derslerin en fazla %50’sine ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda bilimsel hazırlık dışında ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci

yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitim-öğretim programlarına ders aşamasında veya tez savunmasına

girmemiş öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi

derslerinin muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğ-

renci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir. Doktorada yeterlik aşamasına gelmiş

olanlar yeterlilik sınavına tabi tutularak; yeterlilik sınavında başarılı olanların ise tekrar yeter-

lilik sınavına girmeksizin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarına ders aşamasında yatay geçiş için başvuran

öğrencilerden not döküm belgesi ve onaylı ders içeriği istenir. Bu öğrencilerin hangi derslerinin

muaf edileceği ve hangi dersleri alacakları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
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(5) Öğrencinin diğer lisansüstü programda geçirdiği eğitim süresi Üniversitedeki li-

sansüstü programlarda eğitimi için verilecek süreye dâhil edilir.

Değişim programına katılan öğrenci

MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt

içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilgili lisansüstü programında

bir yarıyılını tamamlamış olmak zorundadır. Değişim programında geçen süre, öğrencinin ka-

yıtlı olduğu lisansüstü programın eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında kabul edilen öğrencilere, Üniversitede okudukları

süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not dö-

küm belgesi verilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 41 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için

gerekli düzenlemeler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 42 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretime kabul edilecek öğrencilerin kabul işlem-

leri, akademik takvimde belirlenen süreler içinde enstitü tarafından yürütülür.

(2) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya belirlediği vekili

aracılığıyla yaptırabilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-

lir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt

yaptıranlar ile herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların

kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm bel-

geleri iptal edilir. Öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(4) Öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmayan öğrenciler o dönem ders kaydı yap-

tıramazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 43 – (1) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve

yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belir-

lenen koşullara uygun olarak kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik

belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların YÖK tara-

fından tanınırlığı ve yeterliliği konusunda YÖK’ten yazılı onay alınır.
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(3) Doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans programlarında, adayların ÖSYM

tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart

puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları

gerekir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen sınavların puanları kabul

edilir. Güzel sanatlar alanında eğitim veren fakülteler ile konservatuvarın  enstitülerdeki ana-

bilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu adaylar başvurduğu

programlara göre yetenek sınavına alınabilirler.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi

için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1

seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.

(5) Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenciler orta

öğrenim, lisans veya lisansüstü öğreniminin herhangi birini Türkçe olan bir kurumda yapmış

ise Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

(6) Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program dili

olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi yapmış

adaylardan yabancı dil yeterlik belgesi koşulu aranmaz.

Ders kayıtları, ders ekleme-bırakma ve danışman atamaları

MADDE 44 ‒ (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, derslerini seçerek yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt

yaptırdıkları seçmeli derslerde değişiklik yapabilir.

(3) Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz. Devamsızlık

süresini aşmayan ve mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğren-

cilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabulü halinde ders kayıt hakkı tanınır.

(4) Tez veya dönem projesi aşamasındaki öğrenciler her yarıyıl tez veya dönem projesi

derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,

kayıt yaptırmadığı her yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-

lığı üst sınırı 12'dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi

kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programdan ilişiğini

kestirmediği için programa kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler

ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek bu sınırın %50 artırılmasına enstitü

kurulu karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet or-

tak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
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Öğrenim ücretleri

MADDE 45 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli

Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir. Mütevelli Heyeti tarafından belir-

lenen ücretler, bilimsel hazırlık programları hariç, tezsiz yüksek lisans programları için üç,

tezli yüksek lisans programları için dört, doktora/sanatta yeterlik programları için sekiz, bü-

tünleşik doktora programları için on yarıyılı kapsamaktadır.

(2) Öğrenim ücretleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Mazeretleri ilgili

enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde öde-

meyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yarar-

lanamaz.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık alan öğrenciler, her yıl Mü-

tevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Normal öğrenim süresi içerisinde lisansüstü öğrenimini tamamlayamayan öğrenci-

lerden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(5) Öğrencinin not yükseltmek için ders tekrarı yapması durumunda Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenen ek ücret alınır.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üni-

versitelere gönderilen veya aynı değişim programı kapsamında Üniversiteye kabul edilen öğ-

rencilerle ilgili ücretler ikili anlaşmalara uygun olarak belirlenir.

(7) Eğitim-öğretim yarıyılı başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı si-

linen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Ders transferi

MADDE 46 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önce yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından

almış olduğu lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun

kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Farklı yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not

döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır. Alınan dersin AKTS karşılığı ile

alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla

tespit edilir.

Derslerin açılması

MADDE 47 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ve derslerin hangi öğretim üyeleri ta-

rafından yürütüleceği enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim

kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
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(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğre-

tim görevlilerine, alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişilere ve Devlet sanatçısı olan

veya alanında kendisini kanıtlamış olan sanatçı öğretim elemanlarına da yüksek lisans dersi

verdirilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler hariç, tezli yüksek lisans, dok-

tora ve sanatta yeterlik öğrencileri, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği ko-

nularını içeren en az bir dersi ders döneminde almak zorundadır.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 48 – (1) Öğrenciler derslere, sınavlara, uygulamalara, laboratuvar ve bunların

gerektirdiği diğer akademik faaliyetlere katılmak zorundadır.

(2) Lisansüstü programlarda öğrencilerin derse devam oranı, dersin teorik saatlerinde

%70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlaya-

mayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır.

(3) Uzaktan eğitim programları ve örgün öğretim içinde verilen uzaktan eğitim dersleri

için Senato tarafından belirlenecek usul ve esaslar uygulanır.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Bu öğrenciler

sınavlara giremez.

(5) Sağlık raporu veya disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma cezası alan dâhil, hangi ge-

rekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir öğrenci o dersten

başarısız sayılır.

(6) Üniversite ve/veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere

katılmak üzere Rektörlük onayı ile izin verilen öğrencilerin bu faaliyet süresi içindeki devam-

sızlıkları dikkate alınmaz.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 49 ‒ (1) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ve AKTS kredileri ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır.

Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25,5

saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim üyesinin

takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri

uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl

sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarının ders başarı

notuna etki oranı %60 olarak alınır.

(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not

ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alına-

rak hesaplanır.
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(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda gösterilen harf notlarından

biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 75-84

CB 2,50 65-74

CC 2,00 60-64

DC 1,50 50-59

DD 1,00 45-49

FD 0,50 40-44

FF 0,00 0-39

(6) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en düşük başarı notu CB,

doktora/sanatta yeterlik programları için BB’dir.

(7) Ortalamalara katılmayan harf notları aşağıda açıklanmıştır:

a) G (Geçer): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğren-

cilere verilir.

b) Y (Yetersiz): Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğ-

rencilere verilir.

c) B (Başarılı) ve BZ (Başarısız) harf notları; yeterlik, tez izleme komitesi raporu ve

staj için de kullanılır.

ç) D (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini ye-

rine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF

notu işlemi görür.

d) KL (Kabul): Tez önerisi ve tezi kabul edilen öğrenci için kullanılır.

e) R (Ret): Tez önerisi ve tezi reddedilen öğrenci için kullanılır.

f) DZ (Düzeltme): Tez önerisi ve tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci için

kullanılır.

(8) Ara ve dönem sonu sınavları öğrenci bilgi sisteminde ilan edilen yer ve zamanda

yapılır.

(9) Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, yedi gün içerisinde baş-

vurdukları takdirde, enstitü yönetim kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret

sınavı hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başa-

rısız olan ve final sınavına girme hakkı elde ettiği halde final sınavına girmeyen öğrencilere

bütünleme sınavına girme hakkı verilir.
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(11) Geçerli mazereti nedeniyle yeterlik sınavı ve tez savunması gibi jüri önünde yapılan

sınavlara giremeyen öğrenciler için, yedi gün içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri

ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi

belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 50 ‒ (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Ancak,

öğrencinin başarısız olduğu için tekrar etmesi gereken zorunlu bir dersin açılmaması veya öğ-

retim planından kaldırılması durumunda danışman onayıyla öğrenci bu derse eşdeğer kabul

edilen başka bir ders/dersler alabilir.

(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise danışman onayıyla aynı dersleri

tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli

ders/dersler alabilirler.

(3) Danışman onayıyla genel not ortalamasını yükseltmek için ders tekrarı yapılabilir.

Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(4) Bir dersten devam koşulunu yerine getiren bir öğrenciden ders tekrarı yapması du-

rumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumda öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 51 ‒ (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav sonucuna, not-

ların ilan edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itirazda bulunabilir. Süresi içinde

yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve enstitü

yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 52 – (1) Lisansüstü öğrencilere ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile yüksek lisans programlarında en çok iki yarıyıl,

doktora programlarında en çok dört yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki idare amirince belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler ne-

deniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi ve sü-

renin sonunda eğitim aldığını gösterir belgeleri ibrazı,

ç) Öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali,

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
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f) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla

süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlen-

dirilmesi,

g) Öğrencinin birinci derece bir yakınının hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin

bulunmamasını belgelendirmesi,

ğ) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya

malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın

meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması

ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir.

(4) Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt don-

durma halinde izinli sayılan süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Mütevelli Heyeti tarafından ilgili yarıyıl için belirlenen oranda öğrenim ücreti öden-

mesi zorunludur.

(6) Kayıt dondurma mazereti sona eren öğrenci, yarıyıl öğrenim ücretini ödemek ko-

şuluyla kaydının açılmasını talep edebilir. Öğrencinin bu talebi ilgili enstitü yönetim kurulunca

karara bağlanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 53 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisansüstü

programlara kayıtlı öğrencilerin kaydı silinir:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

b) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapılmış olması,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi,

ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe

kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik

kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde ilişik kesme belgesinin bir kopyası ve ensti-

tüde izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge öğrenciye verilir.

(4) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi

sonuna kadar kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sil-

diren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait öğrenim üc-

reti iade edilmez.

(5) Kayıt sildirmek için öğrencinin kendisinin yazılı müracaatı veya vekâleti gerekir.

(6) Mezun olma yükümlülüğünü yerine getirmediği için kayıtları silinen öğrencilerin

öğrenim ücretleri iade edilmez.
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Öğrenci kimlik kartı

MADDE 54 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran ya da

kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik

belgesi verilir.

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

ranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda, öğ-

rencinin, kimliğinin kaybolduğuna dair bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması

üzerine, kendisine ücret mukabili yeni kimlik kartı düzenlenir.

Yaz okulu

MADDE 55 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak enstitüler bünyesinde yaz okulu

da açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 56 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 57 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda

ilgili enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde ya-

pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci

içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur.

(2) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen

kendisine veya öğrencilerin kayıt esnasında beyan ettikleri en son adresine veya öğrencinin

elektronik posta adresine yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne beyan ettikleri adresi de-

ğiştirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye kaydettirmemiş bulunan, yanlış veya eksik adres vermiş

olan öğrencilere enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine

tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve enstitü yönetim

kurulu ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 12/7/2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.
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Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 42 nci maddenin beşinci fıkrası uy-

gulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI GÖÇ VE DİASPORA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve

Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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 (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Merkezi: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma

Merkezinin Müdürünü,
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ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve

Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Araştırma merkezinin amaçları

MADDE 5 – (1) Araştırma Merkezinin amaçları; başta Türkiye, Türk-İslam dünyası

ve yakın bölgeler olmak üzere dünya üzerindeki göç ve diaspora gerçeğini daha yakından in-

celemek, problemleri anlamak, çözmek ve anlatmaktır. Söz konusu alanlarda yayınlar yapmak;

sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve paneller düzenlemek; dünya gündemini meşgul

eden göç, iltica ve diaspora konularına ilişkin tartışmalara bilimsel katkıda bulunmaktır. Ayrıca

yurt dışında yaşayan Türk nüfusun sorunlarını araştırmak ve bu sorunlara yönelik çözüm öne-

rileri üretmek Merkezin amaçları arasında yer alır.

Araştırma merkezinin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Araştırma Merkezi, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:

a) Türkiye merkezde olmak üzere bölgede yaşanan göçmen ve mülteci sorunları ile yurt

dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türk kökenli nüfusun yaşadıkları sorunları anlamak ve

bu sorunların çözüm yollarına yönelik insan odaklı bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek.

b) Göç ve diaspora olguları bağlamında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel,

seminer, konferans, çalıştay, sosyal etkinlik ve kurslar düzenlemek, düzenlenen bu gibi etkin-

liklere Üniversite personeli ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, ilgili alanlarda ulusal, ulus-

lararası faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşları akademik olarak desteklemek.

c) Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya başta olmak üzere önemli

medeniyet havzalarında yaşayan insanların sorunlarını ülke ya da bölge bazında araştırmak.

ç) Araştırma konularıyla ilgili hususlarda analiz ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Araştırma Merkezinin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; sosyoloji, tarih ve uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler

alanlarından; tercihen göç, iltica, toplumsal olaylar, felaketler, diaspora olgularına ilişkin aka-

demik araştırmaları ve sivil toplum faaliyetleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede gö-

revli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi Müdürün görev sü-

resinin bitiminde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin

tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.

ç) Gerekli hâllerde Müdüre vekâlet etmek.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Araştırma Merkezinin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı bi-

rinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Araştırma Merkezinin amaçları doğrultusunda merkezin yönetimi ve işleyişi konu-

sunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Araştırma Merkezi tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve iş-

leyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Araştırma Merkezine bağlı çalışma ofisinin kaliteli hizmet vermesi ve ilgili cihaz,

araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işlemesi ve çalışması için her türlü

tedbiri almak ve uygulamak.

d) Araştırma Merkezi tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denet-

lemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

e) Araştırma Merkezinin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak ha-

zırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

f) Araştırma Merkezinin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun bi-

çimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Danışma Kurulunca belirlenen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanlar hakkın-

da Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Araştırma Merke-

zinin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek
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nitelikte öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan

boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin ye-

rine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar salt

çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği hâlinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış

kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Araştırma Merkezinin amacına uygun olarak bilim-

sel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Araştırma Merkezinde görev ya-

pacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışması

ile ilgili kararları almak.

b) Araştırma Merkezinin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına  ilişkin uygu-

lama plan ve prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Araştırma Merkezinde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tes-

pit etmek, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün ona-

yına sunmak ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Araştırma Merkezinin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendiri-

lecek personeli belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan program önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.

f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve öneriler hakkında karar almak.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca belirlenen Üniversitenin Mer-

keze katkı sunabilecek alanlarda akademik faaliyetler ve/veya araştırma faaliyetleri gerçekleş-

tiren anabilim dalları, bölümleri, diğer araştırma merkezleri, fakülteleri ve benzeri birimlerinin

yanı sıra bu alan ile ilgili kamu ve özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları,

yasal otoriteler, meslek örgütleri gibi organizasyonlardan belirlenmiş olan en fazla 20 kişiden

oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üze-

rine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme

amacı ile açıklamalar yapmak ve toplumu aydınlatma görevini yerine getirmekle görevlidir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri

MADDE 13 – (1) Araştırma Merkezi tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yö-

nelik verdiği eğitim hizmetleri Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin ya da yasal çer-

çeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci mad-

desinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) (M) harfi, bir yükseköğretim kurumundan yatay/dikey geçişle kabul edilen veya

daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri

ön lisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder.

(M) harfi ortalama hesaplarına dahil edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2017 30198
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/152 

KARAR NO : 2017/88 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

SANIK : MEHMET ġĠMġEK, 

SANIK : SAFAR HOSSEIN ZADEH, Zıad ve Ceyran oğlu, 23/09/1972 

MACOO ĠRAN doğumlu, 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 23/12/2014 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 23/03/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanık hakkında 

5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan 

yargılama sonunda yabancı uyruklu sanık hakkında neticeten beraat kararı verilmiĢ olup, yabancı 

uyruklu sanığın tebligata elveriĢli adresi bulunmadığından gerekçeli kararın ve katılan kurumun 

istinaf talebi 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 9004 

————— 
ESAS NO : 2015/380 

KARAR NO : 2017/84 

DAVACI : K.H. 

KATILAN : GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 

SANIK : MAHDI NADERIGARGARI 

SANIK : MAHDI ALIABBASI, Mohammad ve Nimtaj oğlu, 22/03/1978 

ĠRAN doğumlu. 

SANIK : YADOLLAH AZIMI, Habıbollah ve Sakine oğlu, 13/11/1967 

ĠRAN doğumlu. 

SANIK : YAVAR KHEZER ZADEH DIZAJI, Taher ve Hadıcı oğlu, 

22/07/1990 OROUMIEH doğumlu. 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ : 13/06/2015 

SUÇ YERĠ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARĠHĠ : 23/03/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar Mahdı 

NADERIGARGARI, Mahdı ALIABBASI, Yadollah AZIMI ve Yavar KHEZER ZADEH 

DIZAJI hakkında 5607 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanıklar Mahdı NADERIGARGARI, 

Mahdı ALIABBASI, Yadollah AZIMI hakkında neticelenen mahkumiyetlerine, sanık Yavar 

KHEZER ZADEH DIZAJI hakkında beraatına karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanıklar 

Mahdı ALIABBASI, Yadollah AZIMI ve Yavar KHEZER ZADEH DIZAJI'nın tebligata elveriĢli 

adresleri bulunmadığından gerekçeli kararın ve katılan kurumun istinaf talebi 7201 Sayılı Yasanın 

28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 9005 
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İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/207  

Karar No : 2016/386 

Yakup ve Makbule oğlu, 05/05/1973 doğumlu, Trabzon, Arsin, Yolüstü mah/köy 

nüfusuna kayıtlı RESÜL SOYLU hakkında mahkememizin 03.11.2016 tarihli kararı ile TCK.nun 

142/1-b, 39/2-b. maddeleri gereğince 1 yıl hapis, TCK.nun 142/1-b, 39/2-b ve maddeleri 

gereğince 1 yıl hapis, TCK.nun 142/1-b, 35/2. maddeleri ve 39/2-b maddeleri gereğince 3 ay 

hapis, TCK.nun 151/1 ve 39/2-b maddeleri gereğince 3 kez 2 ay hapis cezaları ile 

cezalandırılmasına, herbir suç açısından TCK.nun 58.maddesinin uygulanmasına karar verilmiĢ 

olup sanık RESÜL SOYLU'nun tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ olması nedeniyle , gerekçeli 

karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9133 

—— •• —— 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/12675 

Suç : Ġnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eĢya sokma 

Mahkemesi : Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi  

Sanık : Uğur DAĞCI (TC Kimlik No: 23011835676) 

  EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, IĢıklar Mahallesi/Köyü Cilt No: 31 Hane No: 75 

BSN: 29'da nüfusuna kayıtlı - Refik ve Süriye oğlu EskiĢehir - 01.05.1966 

doğumlu, YeĢiltepe Mah. Anıltepe Sokak No: 14 TepebaĢı / ESKĠġEHĠR 

adresinde oturur. 

Ġnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eĢya sokma suçundan yukarıda açık kimliği yazılı 

sanık Uğur DAĞCI hakkında Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.09.2014 gün 

ve 2014/63 Esas, 2014/421 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 

sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan 

araĢtırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının hükmün ONANMASI isteyen 21.04.2017 tarih ve 9. Bölüm 

2014/347442 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 10022/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

50.000 ADET B-70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/581225 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

      türü ve miktarı : B-70 Beton travers, 50.000 adet 

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (GiriĢ kat 12 nolu oda) 13/12/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 300,00 TL 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat 12 

nolu oda) 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. 9913/1-1 

————— 

3.000 TON RAY SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/580960 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 221 70 00 - 0 346 223 76 77 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı adı : 60 El 3.000 ton Ray satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 

ġefliğine (GiriĢ kat, 11 nolu oda) 12/12/2017 günü saat 14:00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 

Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat, 11 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 300,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat, 11 

nolu oda) 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. 9914/1-1 
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TRAFO MERKEZĠ ĠġLETME HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

154 kV. DĠYARBAKIR-1, GERCÜġ, MARDĠN-1, MARDĠN-2 VE DĠYARBAKIR-4 

Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, iĢletme ile ilgili hizmetlerin 

Teknik ġartname ve SözleĢme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması iĢi ile 

ilgili hizmetler, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/589545 

1 - Ġdarenin; 

1.1. Adı : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 

1.2. Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 

1.3. Telefon ve faks numarası : 488 215 0408 - 488 215 0412 

1.4. Elektronik posta adresi  

       (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin;  

2.1. Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV. DĠYARBAKIR-1, GERCÜġ, MARDĠN-1, 

MARDĠN-2 VE DĠYARBAKIR-4 Ġletim Trafo 

Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, 

iĢletme ile ilgili hizmetlerin Teknik ġartname ve 

SözleĢme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 

yapılması iĢi  

2.2. Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı DĠYARBAKIR-1, 

GERCÜġ/BATMAN VE MARDĠN  

2.3. ĠĢin süresi : Fiili devir tarihinden itibaren 365x3 = 1095 (Bindoksan 

beĢ) gündür. 

3 - Ġhalenin 

3.1. Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN 

3.2. Tarihi ve saati : 29/11/2017 ÇarĢamba günü Saat:14:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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b) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Ġdari ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ’nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini 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, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.3.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.  

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER VE BU 

BELGELERĠN TAġIMASI GEREKEN KRĠTERLER: 

4.4.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. Ġsteklinin Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.  

4.5. ĠĢ Deneyim Belgesine ĠliĢkin Temel Kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 
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ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ 

Denetleme ve ĠĢ Yönetme belgeleridir. 

4.6. Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecek ĠĢler AĢağıda BelirtilmiĢtir.  

Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi  

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 

ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı; TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 

Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler 

idarenin T.C Ziraat Bankası Batman ġubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL 

(Yüz TL) yatırarak banka dekontu karĢılığı aynı adresten temin edilebilir.  

7.2. Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (DeğiĢik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) 

Dokümanın bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel 

kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman 

bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beĢ gün 

önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Ġdare, talebin alındığı tarihi 

izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince imzalı 

formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya 

veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde 

sorumlu tutulamaz.‖ 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 

Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 10086/1-1 
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Contract Awarded by QCBS (AF-CEB-CB1.4A) 

Name of Project  : Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency 

Preparedness Project (ISMEP) TURKEY 

Project ID  : AF-CEB-CB1.4A 

Contract description  : Consultancy Services for Design of HaydarpaĢa Health 

Campus and Lutfi Kırdar Oncology Hospital (AF-CEB-

CB1.4A) 

Scope of contract  : The Contract covers Consultancy Services for Design of 

HaydarpaĢa Health Campus and Lutfi Kırdar Oncology 

Hospital 

Duration  : The duration of completion of Consultants’ Services is 

1740 days 

Publication Reference  : 2016/S 052-087950 

Publication Date of the  

Procurement Notice  : March 15th, 2016 

Contract signature date  : November 14th, 2017 

Contract price  : USD 2.125.000 + TL 8.271.000 (Exclusive of VAT 

inclusive of other local taxes) 

Name of the winning  

Consultant  : Khatib and Alami Consulting Engineers Offshore S.A.L. 

(Lebanon) / timA Müh. MüĢ. Proje Yönetim Hizm 

A.ġ.(Turkey) Joint Venture (Sub-Consultants: Probi 

Engineering(Turkey), Okutan Engineering (Turkey), 

Yurdakul Engineering (Turkey), Doğal Mekan Mimarlık 

ĠnĢ. Dan. Tur. Ġth. Ġhr. San. Tic. Ltd. ġti. (Turkey), 

(Dome+Partners) and Altensis ĠnĢaat Enerji San. ve Tic. 

Ltd. ġti. (Turkey)) 

Awarded Bidder 

Name & Address of awarded bidder: 

Khatib and Alami Consulting Engineers Offshore S.A.L. (Lebanon) / timA Müh. MüĢ. 

Proje Yönetim Hizm A.ġ.(Turkey) Joint Venture (Sub-Consultants: Probi Engineering(Turkey), 

Okutan Engineering (Turkey), Yurdakul Engineering (Turkey), Doğal Mekan Mimarlık ĠnĢ. Dan. 

Tur. Ġth. Ġhr. San. Tic. Ltd. ġti. (Turkey), (Dome+Partners) and Altensis ĠnĢaat Enerji San. ve Tic. 

Ltd. ġti. (Turkey)) 

Technical Score  : 72,62 

Financial Score  : 14,67 

Final Score  : 87,29 

Bid price at bid opening : USD 2.125.000 + TL 8.271.000 (Excluding VAT) ((USD&TL)) 

 

Name of evaluated bidder(s): 

1. Prota Engineering Inc.(Turkey) / INGEROP Engineering and Consultancy/SCAU 

Achitects J.V. (Sub-Consultant: Aymaz Architecture Ltd., MC Engineering, Troy Engineering 

and Venesco Consultancy) 

Technical Score  : 70,36 

Financial Score  : 12,09 

Final Score  : 82,45 

Bid price at bid opening : EURO 1.987.500 + TL 18.320.000 (Excluding VAT) 

((EURO&TL)) 
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Name of evaluated bidder(s): 

2. Khatib and Alami Consulting Engineers Offshore S.A.L. (Lebanon) / timA Müh. MüĢ. 

Proje Yönetim Hizm A.ġ.(Turkey) J.V. (Sub-Consultants: Probi Engineering (Turkey), Okutan 

Engineering (Turkey), Yurdakul Engineering (Turkey), Doğal Mekan Mimarlık ĠnĢ. Dan. Tur. Ġth. 

Ġhr. San. Tic. Ltd. ġti. (Turkey), (Dome+Partners) and Altensis ĠnĢaat Enerji San. ve Tic. Ltd. ġti. 

(Turkey)) 

Technical Score  : 69,98 

Financial Score  : 20,00 

Final Score  : 89,98 

Bid price at bid opening : USD 2.125.000 + TL 8.271.000 (Excluding VAT) ((USD&TL)) 

Name of evaluated bidder(s): 

3. HWP Planungsgesellschaft mbH (Germany) / AEI Affiliated Engineers Inc. (USA) / 

Ural Mühendislik (Turkey) / Enmar Mühendislik Ltd. ġti. (Turkey) / Dinamik Proje Mühendislik 

ve MüĢavirlik Hizmetleri Ltd. ġti. (Turkey) J.V. (Sub-Consultant: HWP Istanbul Mimarlık 

Mühendislik ve DanıĢmanlık Ltd. ġti.(Turkey), Sismolab Construction Project Software R&D 

Industrial and Trading LLC, KCS Uluslararası DanıĢmanlık ve DıĢ Tic. Kaan Özberk), Karina 

Tasarım DanıĢmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. ġti., Turkeco ĠnĢaat ve Enerji Ltd. ġti., Werner 

Sobek Ġstanbul Mimarlık Mühendislik ve DanıĢmanlık Tic. Ltd. ġti., Noktasal Proje Mühendislik 

DanıĢmanlık ĠnĢaat Mim. Eğ. San. ve Tic. Ltd. ġti., BEAM-ON Radyasyon Bilimleri ve 

Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. ġti., DM DanıĢmanlık Mühendislik Ltd. ġti., Metafor Zemin ĠnĢaat 

San. ve Tic. Ltd. ġti.,Solvotek Engineering Ltd., Arzu Nuhoğlu Peyzaj Tasarım, Entegre Project 

Management and Consultancy, Bogazıcı Proje Mühendislik A.ġ., Uzman Is Eğitim Sağlık Dan.ve 

Müh. Tic. Ltd. ġti., Vrame BIM Services, GBU mbH, DS-Plan Ingenieursgesellschaft mbH) 

Technical Score  : 63,76 

Financial Score  :   4,56 

Final Score  : 68,32 

Bid price at bid opening : EURO 11.561.000 + TL 23.450.000 (Excluding VAT) 

((EURO&TL)) 

Name of evaluated bidder(s): 

4. Cannon Design (USA) (Sub Consultant: Arup Ġstanbul (Turkey), Kreatif Mimarlik 

(Turkey), Arup (Los Angeles), Hosmac Middle-East DMCC (UAE), Arzu Nuhoglu Peyzaj 

Tasarim (Turkey), ICTS Global (Turkey), CDC (Cahill Design Consultants Limited) (UK), Iste 

Proje Yonetimi ve Mimarlik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. (Turkey), Tugce Kaya Tez Medikal 

(Turkey), Ġlke Harita ĠnĢ. Ltd. ġti. (Turkey)) 

Technical Score  : 62,64 

Financial Score  :   5,03 

Final Score  : 67,67 

Bid price at bid opening : USD 17.667.738 (Excluding VAT) (USD) 

Name of evaluated bidder(s): 

5. Idom Ingeneria y Consultoria, SA (Spain) / Selda GümüĢdoğrayan Mimarlık & 

Proje(Turkey) J.V. (Sub-Consultants: Ülker Consulting Engineers (Turkey), GMD, K. 

Engineering & Consulting Co. Ltd. (Turkey), Unique Custom-Built Health Solutions (Spain)) 

Technical Score  : 67,82 

Financial Score  :   7,15 

Final Score  : 74,96 

Bid price at bid opening : EURO 3.914.934 + TL 28.799.200 (Excluding VAT) 

((EURO&TL)) 

Rejected Bidder(s) 

Name of rejected bidder(s): 
- 
Bid price at bid opening: 
- 
Reason(s) for rejection: 

- 10033/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Çamlık Mahallesi, 20974 ada, 5 no.’lu parseldeki yapıyla ilgili 

olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Dorukoğlu Hırdavat ĠnĢaat Gıda Turizm TaĢımacılık Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Yüksel TORUK’a, Ģahıs Ģirketi olarak yetki belge numarası almak üzere Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15090 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/1/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 8819 ada, 8 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Fatih KETENCĠ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026110335043530); 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15129 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/2/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Alsancak Mahallesi, 45569 ada, 3 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ġbrahim TAġDELEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110226284103), 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15096 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1A pafta, 7455 ada, 4 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet Ali GERENGĠ’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0026110244131047); 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli ve 15127 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/4/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, BeĢikkaya Mahallesi, 21084 Ada, 7 no’lu Parseldeki yapı ile 

ilgili olarak sigorta prim ve vergi borcunu ödemediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―AKAL GRUP ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006315540531138); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Akın ALVER’in yetki belge numarasının (0006110246984157) 1 (bir) 

yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına 

iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli ve 15136 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10071/5/1-1 

————— 

Aydın Ġli, Efeler Ġlçesi, KardeĢköy Mahallesi, M19B-16A-1D Pafta, 399 no’lu Parseldeki 

yapı ile ilgili olarak sigorta prim ve vergi borcunu ödemediği Efeler Belediyesince tespit edilen 

Yapı Müteahhidi Salih KOZAKA’nın Yetki Belge Numarasının (0009110245460130), 3194 

sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15138 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Ġli, Pendik Ġlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 237EFG1D Pafta, 5182 Ada, 14 no’lu 

Parseldeki yapı ile ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Pendik Belediyesince tespit 

edilen Yapı Müteahhidi ―ALBAYRAK ĠnĢ. Taah. Gıda ve Kuy. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0034315546874130); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Kutfettin TOSUN‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve bu iĢlemlerin Yapı 

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15141 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/7/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Balçova Ġlçesi, Eğitim Mahallesi, 21L-1A Pafta, 429 Ada, 8 no’lu Parseldeki 

yapı ile ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Balçova Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―BALÇOVA ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0035315636282604); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Mahmut ÇAM‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve bu iĢlemlerin Yapı 

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli ve 15140 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/8/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, Gazibey Mahallesi, 30 Pafta, 205 Ada, 27 no’lu Parseldeki 

yapı ile ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Malkara Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Haydar Atakan KARAALĠOĞLU’nun Yetki Belge Numarasının (0059112190347102), 

3194 sayılı Ġmar Kanunun 42 nci maddesi doğrultusunda; 

Bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 07.11.2017 tarihli ve 15142 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Çamlık Mahallesi, 20951 ada, 7 no.’lu parseldeki yapıyla ilgili 

olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Sinan ÖZKAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111943537221); 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15124 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/10/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, BeĢikkaya Mahallesi, 22084 ada, 3 no.’lu parseldeki yapıyla 

ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Tarkan TAġAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111696176640); 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15125 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/11/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1243 ada, 659 no.’lu 

parseldeki yapıyla ilgili olarak sigorta prim borcunu ödemediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Tekin AKKOYUN’un Yetki Belgesi Numarasının 

(0026110105718247); 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15128 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/12/1-1 

————— 

Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, 600 Evler Mahallesi, 19M-II-B pafta, 1365 ada, 626 no.’lu 

parsel üzerindeki yapının yapı müteahhidi YükseliĢ Yapı ĠnĢ. Loj. Nakl. Tur. San. Tic. Ltd. ġti. 

(Yetki Belge No: 0010315074764511) ile Ģirket müdürü Tamer ENGÜDAR hakkında 11.04.2017 

tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal 

iĢlemi, söz konusu yapıdaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince 

bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 10.11.2017 tarihli ve 15126 sayılı Olur’u ile kaldırılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur.  10071/13/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sontek Sondaj Ekipmanları Sanayi Petrol Gaz Jeotermal Maden Arama ve ĠĢletme Ticaret 

Ltd’nin L17-b3, L20-b ve L18-a4 no’lu paftalarda petrol arama ruhsatı almak için yapmıĢ 

bulunduğu toplam üç adet müracaatından 25.10.2017 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 10016/1-1 

————— 

Geomass AraĢtırma GeliĢtirme Enerji Petrol Maden Sistemleri Ġlaç ve Kozmetik Ürün 

Ġmalatları San. ve Tic. Ltd.’nin K20-d3, K20-c4 ve L20-a2 no’lu paftalarda petrol arama ruhsatı 

almak için yapmıĢ bulunduğu toplam üç adet müracaatından 23.10.2017 tarihli dilekçesiyle 

feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 10017/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.10.2017 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.00.1138 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-8517 ADANA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.10/150 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-258 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-8680 ADANA 

Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk-Fındıkpınarı caddesi, Çamtepe Konakları mevkinde yol 

yapım çalıĢmaları sırasında tespit edilen kaya mezarları ve antik kalıntıların tesciline iliĢkin, 

Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2017 gün ve 7633 sayılı yazısı ve eki 

Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ olan 09.10.2017 günlü rapor, Karayolları 

Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 02.10.2017 gün ve E.319322 sayılı yazısı,  okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk-Fındıkpınarı caddesi, Çamtepe Konakları mevkinde yol 

yapım çalıĢmaları sırasında tespit edilen kaya mezarları ve antik kalıntıların 2863 Sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna, 09.10.2017 günlü uzman raporunda yol çalıĢmaları sırasında mezarlara zarar 

verilmediği bildirildiğinden yol yapım çalıĢmalarına yönelik yasal iĢlem baĢlatmaya gerek 

olmadığına, sit alanı sınırları içinde Kurulumuz izni alınmaksızın yeni bir uygulama yapılmaması 

konusunda ilgililerin uyarılmasına, sit alanı içinde yol yapım çalıĢmalarına devam edilmesi 

durumunda 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iĢlendiği ve sit alanı içinde bulunan 

mezarları koruyucu önerileri içeren projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.01.64 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-258 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-8646 ADANA 

Mersin Ġli, Anamur ilçesi, bir kısmı KöprübaĢı Mahallesi 152 ada, 1 parsel ve Çeltikçi 

Mahallesi arasında kalan tescilli Boncuklu Kale yerleĢiminin tescil durumunun değerlendirilmesi 

istemine iliĢkin; Anamur Kaymakamlığı Anamur Müze Müdürlüğünün 04.07.2017 gün ve 475 

sayılı yazısı ve eki Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 30.06.2017 günlü rapor, 

Kurulumuzun 09.09.2012 gün ve 1269 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Anamur ilçesi, bir kısmı KöprübaĢı Mahallesi 152 ada, 1 parsel ve Çeltikçi 

Mahallesi arasında kalan tescilli Boncuklu Kale yerleĢiminin tescil durumunun değerlendirilmesi 

istemine yönelik, söz konusu tescilli kültür varlığının, sur duvarı ile çevrili bulunduğu alanda, 

kaya mezarları, sarnıç, konut alanları vb. dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini 

yansıtan kültür varlıklarının bulunduğunun Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

30.06.2017 günlü rapordan anlaĢıldığından, bu bağlamda alanın 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 

alanda can ve mal kaybını önleyici gerekli tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.05.159 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-258 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-8656 ADANA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.1881 

Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2017-246 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.07.2017-8331 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Oğlakören Mahallesi, 171 ada, 5 parselde tespit edilen 

arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C. Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

23.06.2017 gün ve 3160 sayılı yazısı ve eki 20.06.2017 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Oğlakören Mahallesi, 171 ada, 5 parselde tespit edilen 

arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 

gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can ve mal kaybını önleyici gerekli 

tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.18.129 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017-259 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017-8704 ADANA 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Beyceli Köyü, 196 ada, 1 parsel ve Tapulama Harici alanda 

tespit edilen ve 2863 sayılı yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği bildirilen 

iĢlik alanının tescil talebine iliĢkin; Adana Valiliği, Ġl Kültür Turizm Müdürlüğünün 02.10.2017 

gün ve 3526 sayılı yazısı, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.09.2017 günlü 

rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Beyceli Köyü, 196 ada, 1 parsel ve Tapulama Harici alanda 

tespit edilen 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 

önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.07.652 

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017-253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017-8497 ADANA 

Adana ili, Kozan ilçesi, AslanpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı dıĢında yer alan, 172 ada, 

22 parsellerde kayıtlı, özel mülkiyete ait yapının tehlike arz ettiğine iliĢkin Kozan Belediyesi Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğünün 15.06.2017 gün ve 1809 sayılı yazısı, Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Kent Estetiği ve Kentsel DönüĢüm Daire BaĢkanlığı KUDEB ġube Müdürlüğünün bila tarih ve 

431 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.07.2017 günlü raporu okundu, ekleri 

ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Kozan ilçesi, AslanpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı dıĢında yer alan, 172 ada, 

22 ve 23 parsellerde kayıtlı, özel mülkiyete ait yapıların 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı nitelikleri taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 2.grup 

olarak belirlenmesine karar verildi. 10002/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.10.134 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017-242 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017-8211 ADANA 

Mersin ili, Mezitli ilçesi, Esenbağlar mahallesi, mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait, 369 

ada, 1 parselde kayıtlı 2. Grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı okul ve lojman binasında devam 

eden restorasyon uygulamaları sırasında ortaya çıkan yeni verilere yönelik hazırlanan revize 

rölöve restorasyon projesi ve raporunun değerlendirilmesi istemine iliĢkin Mezitli Belediye 

BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğünün 10.05.2017 gün ve 4954 sayılı yazısı, bahçe duvarına yönelik 

hazırlanan revize projeye iliĢkin Mezitli Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

18.05.2017 gün ve 5162 sayılı yazısı, Kurulumuzun 26.08.2015 gün ve 5396 sayılı, 17.12.2015 

gün ve 5746 sayılı, 24.11.2016 gün ve 7200 sayılı, 13.12.2016 gün ve 7229 sayılı, 19.04.2017 gün 

ve 7837 sayılı kararları, Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanının 22.05.2017 tarihli raporu okundu 

ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Mersin ili, Mezitli ilçesi, Esenbağlar mahallesi, mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait, 369 

ada, 1 parselde kayıtlı 2. Grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı okul ve lojman binasında devam 

eden restorasyon uygulamaları kapsamında ortaya çıkan yeni veriler doğrultusunda hazırlanan 

revize rölövenin mahalline uygun olmadığı anlaĢıldığından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 5.11.1999 gün ve 660 sayılı kararı doğrultusunda mahalline uygun olarak 

güncellenmesine, restorasyon projesinin rölöve doğrultusunda revize edilmesine, bahçe duvarına 

yönelik kararımız eki revize proje ile koruma alanı sınırlarını gösteren haritanın 2863 sayılı yasa 

kapsamında uygun olduğuna, restorasyon projesi kapsamında kültür varlığı okul binasının tavan 

kaplamalarının ilgili idaresi denetiminde sökülmesinde bir sakınca bulunmadığına, koruma alanı 

içinde bulunan 384 ada, 1 parselde kayıtlı taĢınmaza yönelik hazırlanacak tespit dökümanlarının 

Kurulumuza sunulmasına, uygulamadan proje müellifleri, ilgili idare ve KUDEB uzmanlarının 

sorumlu olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla Ġlgili Yapılacak Yüzey AraĢtırması, Sondaj ve 

Kazı ÇalıĢmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge gereği zemine müdahale gerektiren her türlü 

uygulamanın Müzesi denetiminde yapılmasına, uygulama sonucuna iliĢkin hazırlanacak teknik 

rapor ve yeterli sayıda fotoğrafın Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 19 Kasım 2017 – Sayı : 30245 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.10.190 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017-258 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017-8681 ADANA 

Mersin ili, Mezitli Ġlçesi, Akarca Mahallesi sınırları içinde bulunan 69-70-78-79-80-81-

82-83-92-93-94-95-96-97-98 parseller ile Tapulama Harici alanın 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 

alanı olarak tesciline iliĢkin; Kurul Üyelerince hazırlanan 21.09.2017 günlü yerinde görme raporu 

okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mezitli Ġlçesi, Akarca Mahallesi sınırları içinde bulunan 69-70-78-79-80-81-

82-83-92-93-94-95-96-97-98 parseller ile Tapulama Harici alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  80.02.59 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017-257 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017-8643 ADANA 

Osmaniye Ġli, Düziçi Ġlçesi, Gökçayır Köyü, KırantaĢ Mevkiindeki özel mülkiyete ait, 599 

parselin bir kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili önerisine iliĢkin; Osmaniye 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10.10.2017 gün ve 1584 sayılı yazısı ve eki 

Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarının 03.10.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Osmaniye Ġli, Düziçi Ġlçesi, Gökçayır Köyü, KırantaĢ Mevkiindeki özel mülkiyete ait, 599 

parselde kararımız eki harita sınırları gösterilen mozaikli alanın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi 

kapsamında olduğundan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, mozaikli alanın 

niteliğinin ve yayılım alanının tam olarak anlaĢılabilmesi için alanda Müzesince kurtarma 

kazısının yapılmasına, alanda yapılacak kurtarma kazı süreci tamamlanıncaya kadar alanda can-

mal güvenliğini sağlayıcı ve mozaikli alanın tahribatını engelleyici gerekli güvenlik tedbirlerinin 

ilgili idarece alınması/aldırılmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  80.04.265 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2017-257 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2017-8645 ADANA 

Osmaniye Ġli, Kadirli Ġlçesi, Değirmendere Köyü, Kale Mahallesi, Yanıklı Tepe olarak 

adlandırılan alandaki kale ve çevresinin, 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili 

önerisine iliĢkin; Osmaniye Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.10.2017 gün ve 1610 

sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarının 05.10.2017 günlü raporu okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Osmaniye Ġli, Kadirli Ġlçesi, Değirmendere Köyü, Kale Mahallesi, Yanıklı Tepe olarak 

adlandırılan alandaki kale ve çevresinin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 2. ve 3. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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.


