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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adıyaman Üniversitesinden:
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında dönemleri, yaz dönemini,

dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 
ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik
birimleri, 

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: İlgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı
bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını, 



e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dal-
larında anabilim/anasanatdalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm
öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise
anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, 

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini, 

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik etmek
üzere Üniversitede görevli olup, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, 

ğ) Dönem: Pazar ve resmi tatil günleri ile dönem sonu sınav günleri hariç en az yetmiş
iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini, 

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini, 

ı) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
i) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Üniversiteye bağlı birimleri, 
j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde

eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu, 
k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve üç öğretim

üyesindan oluşan kurulu,
l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
m) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan

ulusal kredi sistemi veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kre-
dilendirilmesini, 

n) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-
rında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

o) MEBÖD: Meslekî Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavını,
ö) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
p) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı ola tezli/tezsiz yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini,  
r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü, 
ş) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine

hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
t) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, 
u) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi

yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu, 
ü) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders aşamasında hazırladığı, bilimsel bir konunun

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

v) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu, 
y) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı, 
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z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla en az biri tez danışmanı olmak üzere üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi, 

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
bb) Uzaktan öğretim: Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunlu-

luğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlan-
dığı ve yürütüldüğü öğretimi, 

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri
ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı teorik dersi,

çç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,   
dd) Yabancı Dil Sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile

bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası herhangi bir yabancı dil sınavını, 
ee) Yaz dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yapılan eğitim-öğretim süresini, 
ff) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı, 
gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvurularla İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı 
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ko-

şulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun onayı ile
Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin
aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü mü-
dürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına

sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan
almış olmaları gerekir. Ancak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun onayıyla asgari lisans not ortalaması şartı konulabilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve
konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 9 uncu maddedeki esaslara göre yapılır.

b) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında, adayların yüksek lisans
için yabancı dil sınavından en az 70 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, yabancı
dil eğitimi yapan anabilim dallarında, adayların yüksek lisans için yabancı dil sınavından en
az 80 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde,
ALES’ten alınan notun %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı esas alınarak genel
başarı notu hesaplanır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı
adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci
kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES notu yüksek olanlara öncelik verilir.
Bu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde kura ile belirlenir. Adayın not ortalaması 100’lük
sistemde verilmemiş sadece 4’lük veya başka bir sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği
dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına girebilmek için genel başarı notu en az 65 olması
gerekir. Genel başarı notu, ALES şartının arandığı durumlarda ilgili ALES notunun %60’ının
ve lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamından elde edilir. Tezsiz yüksek lisans
programlarına başvuran adaylar için ALES puanının dikkate alınmadığı durumlarda, ilgili aday-
ların lisans mezuniyet not ortalaması genel başarı notu olarak dikkate alınır. 

d) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet
not ortalamasının %20’si ve MEBÖD sınav notunun %20’sinin toplamına göre en az 65 puan
alan adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda (c) bendi hükümleri uygulanır.  

e) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvura-
bilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından uygun gö-
rülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan aday-
ların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak MEBÖD’e girmeleri gerekir. 

f) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurusu
kabul edilen adayların sıralaması; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve MEBÖD no-
tunun %50’sinin toplamına göre yapılır. 

(2) Doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner,

eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli lisans diplomasına veya Sağ-
lık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olma-
ları gerekir.

b) Lisans mezunu adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az
80 puan almaları gerekir.

c) Adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan; yabancı dil eğitimi
veren anabilim/anasanat dalına başvurularında ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış
olmaları gerekir. 

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan
almış olmaları gerekir. 

d) Hazırlık sınıfları hariç on dönem süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

e) Değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans derecesiyle başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek
lisans  mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15’i esas alınacaktır.
Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sı-
ralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel
başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik
verilir. Eşitlik durumunda  birinci fıkranın (c) bendi esas alınır. 

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya sayısal puan
türünde en az 55 ALES puan almış olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise
yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derece-
sine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip
olmaları gerekir Temel tıp puanı, TUS’ta  temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen
standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak
toplanması ile elde edilir.
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g) Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notu en az 70 puan ol-
malıdır. Başarı notu ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not or-
talamasının %35’inin ve yabancı dil sınav notunun %15’inin toplamından elde edilir. 

ğ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına
başvuracak adaylarda ALES koşulu aranmaz.

h) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına
başvurusu kabul edilen adayların sıralaması  yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet not
ortalamasının %35’i, MEBÖD notunun %50’sinin toplamından oluşan genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların
kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul
edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde MEBÖD ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek
olanlara öncelik verilir. Eşitlik durumunda kura çekilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlen-
dirmek ve sınavlarını yapmak için, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yö-
netim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşacak
şekilde değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonucunu sonraki ilk iş günü içe-
risinde ilgili enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre öğrenci alımı
yapılır.

(5) Lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini tamamlamak amacıyla ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık prog-
ramı uygulanabilir:  

a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
olanlar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanda almış olanlar.  

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili anabilim/anasanat
dalı kurulu tarafından kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye su-
nulur. Bilimsel hazırlık dersleri öncelikle öğrencinin yerleştiği bilim dalına uygun olarak be-
lirlenir. Bilim dalındaki ders sayısının yeterli bulunmaması durumunda alınacak dersler, öğ-
rencinin talebi ve danışmanın onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu bilim dalına yakın diğer bilim
dallarından seçilir. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
danışmanın görüşü de alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en çok iki ders alabilir. 

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar, aldığı ders lisans programına aitse
27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Li-
sans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, lisanüstü programa aitse bu Yönet-
meliğe göre belirlenir. 

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programdan alınacak derslerin top-
lam kredisi, öğrencinin bilim dalı dikkate alınarak ilgili anabilim dalı kurulunda belirlenir.
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(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki dönemdir. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya
doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz. 
Özel öğrenci kabulü 
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

alanda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve
ilgili enstitünün onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik
ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Başvurular akademik
takvimde belirtilen süreler içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not
düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(2) Özel öğrenciler sadece asıl öğrenciler için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptıra-
bilirler. 

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde
verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrencilerin bir dönemde en fazla kaç ders alabileceği anabilim/anasanat dalı
kurul kararıyla belirlenir.

(5) Özel öğrenciler, tespit edilen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermek
zorundadır.

(6) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine
getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. 

(7) Özel öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. 

(8) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik hakkını kazanmaları durumunda, yazılı talepleri ve
enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci statüsünde son üç yılda aldıkları ve başarılı
oldukları dersleri, ilgili programda almaları gereken dersler yerine saydırabilirler. 

(9) Özel öğrencilik süresi iki dönem ile sınırlıdır. 
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 8 – (1) Başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğ-

retim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık programında geçirilen süre hariç en
az bir dönemi başarılı olarak tamamlamış olan öğrenciler 5 inci maddedeki esaslara göre kabul
edilirler.

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her dönem için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe
ilan edilir. 

(3) Yatay geçişe müracaat, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye
yapılır. 

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrenciler, önceden aldıkları dersler dikkate alınarak, ge-
nel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görü-
şülerek kesinleştirilir. Bu öğrencilerin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler,
ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. 

(5) Yüksek lisans programına tez aşamasında, doktora programına da yeterlik sınavın-
dan sonra yatay geçiş yapılamaz. 
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(6) Bilimsel hazırlık sınıfına ve tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz. 
(7) Kayıtlı öğrencisi olan lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabilir. 
(8) Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.  
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş
lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adaylar, ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu
kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir. 

(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet bel-
geleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izle-
yebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi  veya eşdeğer kurumlardan alacakları belgeyi ilgili enstitüye ver-
meleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik
belgesi istenmez. 

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adaylar için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim
kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır. 

(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran
yabancı uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer
puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir. 

(5) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre
yapılır. Eşitlik hallerinde kura çekilir.   

(6) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu aday-
ların yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notu-
nun %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine
bozulmazsa kura çekilir.

(7) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, yabancı dil sınavından
en az 55 puan almaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili enstitü, ya-
bancı dil sınavından alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir. 

(8) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan
adayların doktora programına yerleştirilmesi lisans ve yüksek lisans diplomasının not ortala-
masının %60’ı, yabancı dil puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu
yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir

(9) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu aday-
ların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı ve yüksek lisans diploma
notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans diploma notunun) %40’ı esas alınır. Eşit-
lik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir   

(10) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği
düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan ya-
bancı uyruklu adaylara ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kesin kayıt 
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, kayıtlarının kesin-

leşebilmesi için ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermek zorundadırlar. İlan edilen
süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylardan başarı puanına göre ek-
sik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir. 

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

Kayıt yenileme 
MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o dönem için  ilgili

mevzuata göre belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun
görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini
yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemdeki
dersleri alamazlar ve  öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen dönemler
öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. 

(2) Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptır-
mayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğ-
renci, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyebilir, ders kaydı yaptırabilir.

Kayıt dondurma 
MADDE 12 – (1) Öğrenciler iki dönem kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt don-

durma, öğrencinin isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla karara bağlanır. Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğ-
renciler, kayıt dondurma süresinin veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini
izleyen ilk dönemde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.

Ders muafiyeti
MADDE 13 – (1) Öğrenci enstitüye ilk kayıt olduğu tarihten itibaren en geç on iş günü

içerisinde ders saydırma talebinde bulunabilir. Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve
başarılmış olması gerekir. Muafiyet veya ders saydırma talebi danışmanının önerisi ve anabilim/
anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından
tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, ana-
bilim/anasanat dalı kurulu kararı ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

(3) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı
olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme
durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, doktora programına başlama
tarihi yüksek lisans programına başlama tarihi olarak kabul edilmek ve tezli yüksek lisans prog-
ramı azami sürelerine uymak şartıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararı  ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrenciye, tezli
yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla iki dönem ek süre verilebilir.
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(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek
lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getire-
bilmesi için bir dönem ek süre verilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ha-
linde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı gereklerini yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla, kendisine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programın
açık olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yö-
netim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını ye-
rine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dö-
nem ek süre verilir.

Dersler 
MADDE 14 – (1)  Derslere ve bu derslerin kredilerinin belirlenmesine ilişkin esaslar

şunlardır: 
a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta ve laboratuvar ile uygulamalarda iki saat/

hafta için bir ölçü birimidir. 
b) Enstitülerde en fazla üç ulusal kredilik dersler açılabilir. İlk kez açılacak dersler ve

mevcut derslerin kapatılması veya mevcut derslerdeki değişiklikler, ilgili anabilim/anasanat
dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato-
nun onayıyla kesinleşir. 

c) Her öğretim üyesi bir dönemde, tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer, dönem projesi
ve uzmanlık alan dersi dışında, en fazla üç lisansüstü ders verebilir. 

ç) Seminer, dönem projesi ve uzmanlık alan dersi kredili derslerden sayılmaz. 
d) Bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri

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

e) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

f) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

g) Tez danışmanlığı, dönem projesi, seminer ve uzmanlık alan derslerinin ücretlendi-
rilmesi ile ilgili esaslar enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla  belirlenir.

Sınavlar 
MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme

sınavlarından oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Ara sınav: İlgili dönemde açılan lisansüstü dersler için yapılan bir sınavdır. Her

lisansüstü ders için en az bir ara sınav yapılır. Ayrıca, öğretim üyesinin uygun gördüğü proje,
ödev ve laboratuvar gibi benzer faaliyetler ara sınav yerine sayılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı
ve ders notuna katkısı öğretim üyesi tarafından ders programında belirtilir.

b) Mazeret sınavı: İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir
nedenle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

6 Mayıs 2018 – Sayı : 30413                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



c) Dönem sonu sınavı: İlgili dönemde açılan lisansüstü dersler için dönem sonunda ya-

pılan bir sınavdır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenciler dönem sonu sınavına girmek

zorundadır.

ç) Bütünleme sınavı: İlgili dönemde açılan lisansüstü dersler için dönem sonu sınavına

girmeyen yada başarısız olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır. Bütünleme sınavına derse

devam koşulunu yerine getiren öğrenciler girebilir ve bu sınav dönem sonu sınavı yerine sayı-

lır.

d) Öğrenci teorik derslere %70 ve uygulamalı derslere %80 oranında devam etmek zo-

rundadır. Bu koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci, devamsız sayılır ve

dönem sonu sınavlarına alınmaz. 

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek

güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-

rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların

hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında

veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması ilgili mevzuata göre ya-

pılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-

rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde

enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Bir lisansüstü dersin dönem kredi değeri, bir dönem devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. 

(5) Öğrenciler ara sınavlara ve ders programında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak

zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti

olmadan herhangi bir ara sınava veya faaliyete katılmamış olan öğrencilere FG notu verilir. 

(6) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilan edilir. 

(7) Uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya

dönem sonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından

kararlaştırılır ve başarı notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak belirlenir. 

(8) Her türlü sınav evrakı, öğretim üyesi tarafından dönem sonunda anabilim/anasanat

dalı başkanlığına tutanak karşılığında teslim edilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu ev-

rakları ilgili mevzuata göre muhafaza eder.

Değerlendirme 

MADDE 16 – (1) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en

az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. 

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de dönem sonu sınav

notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için ise en az 75 puan ol-

ması gerekir. 

(4) Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %40’ı ile dönem

sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. 
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(5) Notlarının değerlendirilmesinde öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki tabloda yer
alan puanlama sistemi uygulanır:

   Başarı Notu           Başarı Notu                                                                        Katsayı
(100 üzerinden)        (Harfli sistem)                                                              (4’lük sistem)
       90-100               AA                                                                                         4,0
        85-89                BA                                                                                         3,5
        80-84                BB                                                                                         3,0
        75-79                CB (Doktora için en düşük başarı notu)                                2,5
        70-74                CC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu)                      2,0
         0-69                 DC (Geçmez)                                                                        1,5
                                 FG (Sınava girmedi)                                                               0
                                 FF (Devamsız)                                                                        0
                                 BŞ (Başarılı)                                                                            
                                 BZ (Başarısız)                                                                          
(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler, başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir. Ayrıca bu değerlendirme kredisiz olarak alınan seminer, uzmanlık alan dersi, klinik
ve laboratuvar çalışması ve benzeri dersler için de kullanılır ve not ortalamasına katılmaz. 

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına yönelik şartları yerine ge-
tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF notu verilir. 

Notlarda maddî hata 
MADDE 17 – (1) Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan

edilmesinden başlayarak beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne öğrenci veya öğretim üye-
sinin yazılı başvurusu ile yapılır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve
sonuçlandırılır.

Kayıt silme 
MADDE 18 –  (1) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrenci, şahsen veya noter

onaylı vekalet aracılığıyla ilgili enstitüye başvurur. Bu durumda ödenmiş olan katkı payı ve
kayıt giderleri öğrenciye iade edilmez. 

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencilerin kaydı silinir. 
(3) Kayıt sildiren veya disiplin suçundan dolayı kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili

birim ve kurumlara bildirilir. 
Ders tekrarı 
MADDE 19 – (1) Zorunlu olmayan derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersleri tek-

rar alabileceği gibi bu derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat
dalı başkanlığının onayıyla ilgili dönemde açılan başka bir derse de kayıt yaptırabilir. Başarısız
olunan seçmeli dersler yerine alınan dersler de ders tekrarından sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 20 – (1)  Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği
ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
yönetim kurulu kararı ve  Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün onayıyla açılır. 

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı 
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.  
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(2) Bu program, toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir yıllık eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir dönemde on iki ulusal krediden fazla ders alamaz. Tezli yüksek lisans
dersleri öncelikle öğrencinin yerleştiği bilim dalına uygun olarak belirlenir. Bilim dalındaki
ders sayısının yeterli bulunmaması durumunda alınacak dersler öğrencinin talebi ve danışmanın
onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu bilim dalına yakın diğer bilim dallarından seçilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla
iki tanesi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. 

Programın süresi 
MADDE 22 – (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 dönem olup program en çok altı dönemde
tamamlanır.

(2) Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitüyle ilişiği kesilir. 

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır. 

Tez danışmanı atanması 
MADDE 23 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin

danışman tercihini de dikkate alarak, en geç birinci dönemin sonuna kadar anabilim/anasanat
dalı kurulu kararıyla belirlediği tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü
yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. 
(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından danışman olarak atandığı tarihten

itibaren ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez
çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konu-
larda görev yapar. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üni-
versite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim/
anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. 

(5) İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, ortak değerlendirme yapılır. 
(6) Tez danışmanının önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ilgili dönemin başından

itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan
edilir. Seminer çalışması akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer
sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir suretiyle
birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içerisinde ilgili
enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olun-
ması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır. 
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(7) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez
konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayıyla kesinleşir. Tez konusu, danışmanın teklifi anabilim/anasanat dalı kurul kararı
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla değiştirililebilir. Tez konusunun değiştirilmesi duru-
munda tez savunması en erken değişikliğin onaylandığı tarihten 3 ay sonra yapılır.

(8) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı öğretim üyesinin enstitü yönetim kuru-
lunca tez danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder.
Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı dönem ve yaz tatilinde de devam eder. Her öğrenci
açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. 

(9) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli
olması halinde süresinde onaylanması gereken belgeler anabilim/anasanat dalı başkanı tara-
fından onaylanır. Söz konusu belgeler, belirlenmiş süreler içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(10) Yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla değiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun
süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi durumlarda ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu kararı
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci danışmanı değişebilir.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 24 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tez-

lerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili enstitü ta-
rafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri  Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş
asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyelerinden biri anabilim dalı dışından olabilir. Jürinin üç
üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin ciltsiz beş kopyasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin ciltsiz beş kopyasını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

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

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

Tezli yüksek lisans diploması  
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan yüksek lisans

öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim
kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans
diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim
kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili enstitü ana-
bilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi
anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uy-
gulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı 
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda

derin bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göster-
mektir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla
iki tanesi de, danışmanın teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayıyla Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. 
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öngörülen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
yönetim kurulu kararı, Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayıyla belirlenir.

Programın süresi 
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, en çok üç dönemdir. 

(2) Azami sürenin sonunda kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayamayan veya
diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin  enstitüyle ilişiği kesilir.  

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır. 
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Danışman atanması 
MADDE 28 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders

seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya
doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini birinci dönemin sonuna kadar anabilim/anasanat
dalı kurulu kararıyla belirler. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman
atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. 

(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren dönem projesi sorumlusudur. Danışmanın öne-
receği dönem projesi konusu en erken ikinci dönemin başından itibaren ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Dönem projesi konusu enstitü yönetim kurulu
kararı ile kesinleşir. 

(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, projesini ilgili enstitünün tez yazım kılavu-
zuna uygun bir şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı olarak değerlendirilen dö-
nem projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir. 

(4) Öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. 

Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programı açılması
MADDE 30 – (1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açıla-

cağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün
onayıyla açılır.

Doktora programının amaç ve kapsamı 
MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır.  

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
en az birini yerine getirmesi gerekir.

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

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(5) Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
(6) Bir öğrenci bir dönemde 12 ulusal krediden fazla ders alamaz. 
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(8) Bir doktora öğrencisinin lisans programından ders alması durumunda alınan dersler,

ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. 
(9) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programı şeklinde de

düzenlenebilir. Bu tür programın uygulanma yöntem ve ilkeleri, Senatonun önerisi üzerine
YÖK tarafından belirlenir.

Programın süresi 
MADDE 32 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesiyle kabul edi-
lenler için altı dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üni-
versitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilgili programla
ilişiği kesilir.

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

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

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

Tez danışmanı atanması 
MADDE 33 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını öğrencinin tercihini de dikkate alarak en geç birinci
dönemin sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla ilgili enstitüye önerir. Tez danış-
manı enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi,
anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez danışmanının en geç birinci dönemin
sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, seçilen
öğretim üyesinin başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez danışmanı ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dö-
nem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez
savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar. 

(4) Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı, enstitü yönetim kurulunca danışmanlığa
atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi ve
tez danışmanlığı yaz tatilinde de devam eder. Her öğrenci açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür.
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(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve ilgili
anabilim/anasanat dalı kurulu kararı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracı-
lığıyla ilgili enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(6) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren aynı zamanda seminer sorumlusudur. Dok-
tora öğrencisi tez konusu ile ilgili en az bir seminer vermek zorundadır. Seminer sorumlusunun
önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ders aşamasında en erken ikinci dönemin başından
itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunu-
lacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması
konuya ilgisi olan dinleyicilere açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak
anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir suretiyle birlikte bir tutanakla anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden
başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar
dikkate alınır. 

(7) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretinin
olması halinde danışmanın mazereti ve süresinde onaylanması gereken belgeler  anabilim/ana-
sanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye
teslim edilir. 

(8) Doktora öğrencisinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayıyla de-
ğiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt
içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi mazeretin bulunması du-
rumlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat
dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla öğrenci danışmanı değişebilir.  Danış-
manın zorunlu sebeplerle değiştirilmesi durumunda tez savunma sınavına girebilmek için öğ-
rencinin, yeni atanan danışman gözetiminde gerçekleşecek en az bir tez izleme komitesi top-
lantısından başarılı olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci bir
yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

(2) Öğrenci, seminer ve gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra ye-
terlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci dö-
nemin, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları her dönem, dönem sonu sınavlarının bi-
timi ile takip eden dönemin başlangıç tarihleri arasında yapılır. 

(3) Doktora yeterlik komitesi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve o anabilim/ana-
sanat dalında yer alan bilim/sanat dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş üyeden oluşur.
Bilim/sanat dalı sayılarının az veya çok olması durumunda, komite anabilim/anasanat dalı ku-
rulu tarafından oluşturulur. 

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar. Doktora yeterlik sınav
jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
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Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı top-
lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda  ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayıyla anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-
dirilir. 

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

(7) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorun-
dadır.

Tez izleme komitesi 
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat

dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komi-
tesi üyelerinin uzmanlık alanlarının, tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler
arası tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci
tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı ol-
maksızın katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması 
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla 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, enstitünün belirlediği esaslar çer-
çevesinde tez önerisi formunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine da-
ğıtır. 

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılabilir. 
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar sonraki üç iş günü içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. Düzeltme kararı verilmesi durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin
bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanır.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız
sayılarak tez önerisi reddedilir. 

(5) 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
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içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Öğrenci, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yeni
tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği
kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tez izleme komitesinin toplantı tarihini  on beş gün önceden ilgili enstitüye bil-
dirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ilgili enstitünün belirlediği
esaslar çerçevesinde yazılı bir rapor sunar.  Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite ta-
rafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması 
MADDE 37 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. 

(2) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporun-
dan başarılı olması ve son tez izleme komitesi raporunda tez savunma sınavına girebileceğinin
belirtilmesi gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Anabilim/bilim dalı başkanlığı tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşü ile birlikte tezin ciltsiz yedi kopyasını ve dijital
kopyasını ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-
porunu alarak tezin bir nüshasıyla birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından
olmak üzere danışman dahil beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda asıl jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(7) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir
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tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir
sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şart-
ları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ens-
titüyle ilişiği kesilir.

Doktora diploması 
MADDE 38 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan
öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yö-
nünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya
kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar geçici mezuniyet belgesi ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir. 

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ona-
yıyla diğer yükseköğretim kurumlarından dersler alabilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir.    

Başvuru ve kabul
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları
ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-
cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanının %50’si,
diploma not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i esas alınır. Yüksek lisans de-
recesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, ALES puanının %50’si, yüksek lisans diploma not ortalamasının %35’i ve yabancı
dil puanının %15’i esas alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlarla başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kom-
pozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler anabilim/anasanat dalı tara-
fından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında yabancı dil sına-
vından en az 55 puan alınması zorunludur.

Süre
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın 8 dönem olup azami tamamlama süresi 12 dönem, lisans derecesiyle kabul edilenler
için 10 dönem olup azami tamamlama süresi 14 dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 dönem, lisans derecesiyle kabul
edilenler için 6 dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversite tarafından öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ensti-
tüyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 dönem veya 14 dönem so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

(3) Danışman, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. Danışma-
nın görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendir-
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mesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi mazeretinin bulunması durumlarında anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci danışmanı değişebilir. 

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi anabilim/anasanat dalı
başkanlığı aracılığıyla dijital ortamda ve 7 nüsha  ciltsiz basılı olarak ilgili enstitüye gönderir.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, danışmana ve jüri
üyelerine tezin bir nüshası ile birlikte gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Ünivesite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı asıl iki yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alana ilgisi olan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Savunma sınavına
mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın
yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek ana-
bilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek
on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak
işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla  YÖK  tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının,
ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, doktora dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesini ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilgili programla ilişiği kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler 
MADDE 45 – (1) Mazereti nedeniyle sınav takvimde belirtilen süre içinde sınava gi-

remeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içe-
risinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen
öğrenci mazeret sınavına alınır.

Disiplin işleri 
MADDE 46 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre yürütülür. 

Tebligat ve adres bildirme 
MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak

veya ilgili birimde ilan edilerek tamamlanmış sayılır. 
(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde bunu ilgili birimlere bil-

dirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde
tebligat kendilerine yapılmış sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 49 – (1) 6/1/2015 tarihli ve 29228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adı-

yaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansüstü programa yerleşen ve bi-

limsel hazırlık aşamasına tabi olup hiç ders almamış olan öğrenciler talepleri de dikkate alına-
rak, 6 ncı madde uyarınca anabilim dalının herhangi bir bilim dalına aktarılır ve kendilerine
bu bilim dalına uygun bilimsel hazırlık uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çukurova Üniversitesinden:
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇUKUROVA 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLME VE 
ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete
ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesinde çalışan öğretim elemanla-

rının, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmeleri, şirket kurabilmeleri, ku-
rulu bir şirkete ortak olabilmeleri ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddeleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim yönetim kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimler olan fakül-

te/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurullarını,
b) Bölge: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesini,
c) Bölüm akademik kurulu: Çukurova Üniversitesine bağlı akademik birimlerin bölüm

akademik kurullarını,
ç) Öğretim elemanı: Çukurova Üniversitesi kadrosunda çalışan öğretim elemanlarını,
d) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Şirket (AR-GE şirketi): Bölgede 4691 sayılı Kanunun hükümlerine göre kurulan araş-

tırma-geliştirme şirketlerini,
g) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çukurova Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yönetici Şirket: Bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu Çukurova Teknoloji

Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri
MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine

ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarına, aşağıda belirtilen unvan ve koşullara göre, tam zamanlı
aylıklı izinli, tam zamanlı aylıksız izinli, mesai saatleri içinde yarı zamanlı izinli, mesai saatleri
dışında yarı zamanlı izinli olarak Bölgede çalışma izni verilebilir:

a) Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun
39 uncu maddesi çerçevesinde yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile
Bölgedeki kuruluşlarda yapabilir. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en
az altı yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin ve-
rilebilir. Bu izin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla, aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir.
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Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra altı yıl fiili hizmet
süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı
aylıklı izin alamaz. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin
Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak
kaydı ile saklı kalır. Bu şekilde Bölgede tam zamanlı olarak aylıklı görevlendirilen öğretim
üyelerine; Üniversitede idari görev verilmez, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad
altında ücret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye
kapsamı dışında tutulur.

b) Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel
olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun
süreli izin kullanımından itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşulu ile bir yılı aşmamak üzere
aylıksız izin verilebilir. Öğretim üyelerinin tam zamanlı aylıksız izinli olarak Bölgede görev
alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci, 39 uncu maddeleri ve 40 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile bu fıkranın (a) ve bu bendi kapsamındaki uzun süreli izin ve askerlik
süreleri dâhil olmak üzere, toplam görevlendirme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı ola-
rak çalışmış olmaları gerekir. Bu öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve
bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hak-
ları, 5434 sayılı hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim
üyelerine; Üniversitede idari görev verilmez, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad
altında ücret ödenmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye
kapsamı dışında tutulur.

c) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan
Üniversite öğretim elemanları, Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin
uygun gördüğü sürelere bağlı olarak Bölgede mesai saatleri içinde/mesai saatleri dışında yarı
zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim ele-
manlarının Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında ya-
pılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden
sona erer. Bu öğretim elemanlarının Bölgeden elde edecekleri gelir döner sermaye kapsamı dı-
şında tutulur.

AR-GE şirketi kurma ve şirket ortaklığı
MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim

elemanları Yönetici Şirkete ofis/açık alan kiralama talebiyle başvurur, Yönetici Şirket Bölgede
kiralanabilir uygun ofisinin bulunması durumunda başvuran öğretim elemanlarına ofis tahsis
eder. Öğretim elemanı ofis tahsis yazısını aldıktan sonra Bölgede AR-GE şirketi kurma, kurulu
bir AR-GE şirketine ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev almak için gerekli
formları doldurarak Yönetici Şirkete teslim eder. Yönetici Şirket başvuru şartları ve belgeleri
ilgili mevzuata uygun olanları Yönetici Şirket Yönetim Kurulu görüşü ile birlikte ivedilikle
Rektörlüğe iletir. Üniversite Yönetim Kurulu; başvuruyu inceleyerek öğretim elemanına Böl-
gede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma
izni verebilir. Bu öğretim elemanlarının şirket yönetiminde görev almaları hakkında 5 inci
madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan AR-GE şirketlerinden Üniversite adına alı-
nacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarı Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

(3) Üniversite Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının Bölgede şirket kurma, kurulu
bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek
üzere bir komisyon oluşturup görevlendirebilir.

(4) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketleri izleme görevi Yönetici Şirket ta-
rafından yerine getirilir.
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(5) Bu madde ve 5 inci madde hükümleri uyarınca Bölgede görevlendirilmek isteyen
öğretim elemanlarının Üniversiteye yapacakları başvurularında, 4691 sayılı Kanuna göre ya-
pacakları görev ve projelere ilişkin çalışmalarında Üniversite Senatosu tarafından belirlenen
usul ve esaslar uygulanır.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntemi
MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının Bölgede görevlendirilme ve izin almalarında

yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirmelerde ve

6 ncı maddeye göre şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yöneti-
minde görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim
elemanlarını talep eden şirket, Yönetici Şirket aracılığıyla Üniversiteye başvuruda bulunur.
Yönetici Şirket başvuruyu, 4691 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygunluk yönünden in-
celedikten sonra Rektörlüğe iletir. Bölüm akademik kurulu ve birim yönetim kurulu kararı üze-
rine Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme yapılır. Görev süresinin uzatıl-
masında da aynı usul izlenir.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre görevlendirmelerde; Bölgede yer
alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Yönetici Şirket aracılığıyla Rektörlüğe baş-
vuruda bulunur. Bu başvuru; öğretim elemanı isimleri bazında olabileceği gibi, araştırma ve
uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alarak Bölgede
görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. İsim ve proje bazındaki mesai
saatleri içerisindeki yarı zamanlı görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa bölüm
akademik kurulu ve birim yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün izni ile görevlendirme ya-
pılır. Birden fazla bölümü ilgilendiren isim ve proje bazında mesai saatleri içerisindeki yarı
zamanlı görevlendirmeleri kapsayan projelerde; ilgili bölüm akademik kurulları kararı ve birim
yönetim kurulu kararları üzerine Rektörün izni gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve
uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürü ile öğretim elemanının bağlı olduğu
bölüm başkanının görüşü ve Rektörün izni ile görevlendirme yapılır. İsim ve proje bazındaki
mesai saatleri dışındaki yarı zamanlı görevlendirmelerde bölüm başkanı ve fakülte dekanı ya
da enstitü müdürü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/devlet konservatuvarı müdürü olumlu gö-
rüşü üzerine Rektörün izni ile görevlendirilir.

Denetim
MADDE 8 – (1) Bölgede görev alan öğretim elemanları, görev uzatma başvurularında

görevlendirme süresince yaptığı çalışmaları içerir ayrıntılı bir raporu ve görev uzatma süresince
yapacağı çalışmaları içeren ayrıntılı bir çalışma planını; görev süreleri sona erdiğinde ise Böl-
gede yürüttükleri çalışmaya ilişkin, yapılan sözleşme çerçevesinde hazırladıkları raporu Yö-
netici Şirkete iki nüsha olarak sunar, Yönetici Şirket, sunulan çalışma planları ve raporları,
başlangıçtaki proje amaçlarını da dikkate alıp değerlendirme yapar, bu değerlendirme sonucu
ile çalışma planı ve raporların birer nüshalarını Rektörlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4691 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10 – (1) 29/11/2007 tarihli ve 26715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çu-

kurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme
ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Top-

lum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine,

organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araş-

tırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına,

faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Toplum: Toplam nüfus olarak görülebilen, insan ömründen uzun yaşayan, ortak bir

mekânda birlikte yaşayan, temel sosyal gereksinimlerini sağlamak için çeşitli gruplar halinde

iş birliği yapan, göreli bir kararlılığa sahip ve ortak bir kültüre bağlı olan, beşeri hayatın ge-

rektirdiği belli şartları topluca yerine getiren, muhtelif gruplar halinde organize olmuş insanların

bir bütününü,

f) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Toplum içinde yer alan ancak uzun süre görmezden gelindiği için dezavantajlı ko-

numa düşen ve özel olarak korunması gereken gruplarla; ilk etapta da çocuklar, gençler, yaşlılar,

özürlüler, göçmenler, azınlıklar, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullarla ilgilenmeyi birinci

amaç olarak görmek ve aileye dair çalışmaları öncelemek. 
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b) Ailenin sağlıklı, huzurlu, demokratik temelli olması, önemli bir özellik olarak top-

luma yansıyacağından, aile ve toplumda görülen en önemli eksiklerden cinsiyet adaletinin ve

dezavantajlı grupların toplum içi adaletinin sağlanmasına çalışmak.

c) Herkese fırsat eşitliği sağlamak.

ç) Cinsiyet adaleti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve genç nesillerin

cinsiyet adaleti bilincine kavuşturulması yönünde eğitim çalışmalarında bulunmak.

d) Toplumda, cinsiyet adaleti ve fırsat eşitliğinin yanında, özel gereksinimli, yaşlı ve

çocuk gibi toplumun az görülen veya görmezden gelinen bireylerine karşı anlayış ve empati

kültürü oluşturmaya yönelik yayınlar yapmak.

e) Yaşlı ve çocuk gibi bireylerin karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesi ve yaşam

kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alan-

larda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek.

f) Toplum yararına yapılan çalışmaları özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek

ve yayınlamak için imkân sağlamak.

g) Mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, bilimsel araştırmalar yap-

mak.

ğ) Toplum yararı için çeşitli eğitim programları, seminer, kongre, sempozyum ve ben-

zeri eğitici akademik, kültürel, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek ve ilgili tüm ulusal ve ulus-

lararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği kavramları ile toplum ve aileye dair ko-

nuları çok boyutlu ve bilimsel, düşünsel olarak ele almak, Üniversitede yapılmakta olan ve ya-

pılacak akademik çalışmalarla bu konudaki bilgi birikimini desteklemek.

b) Dil, kültür, sanat, mimarî, toplum ve felsefe alanlarında cinsiyet adaletini tartışmak

ve toplumun dezavantajlı gruplarını konuşmak amacıyla araştırma ve incelemeler yapmak, bu

konuda toplumsal bilinci ve farkındalığı arttırmak, konuyla ilgili uygulamaları ve gelişmeleri

izlemek, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak.

c) Üniversitedeki eğitimin cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği anlayışıyla ve-

rilmesine, eğitim kaynaklarının, araştırma ve yayınların cinsiyet adaleti anlayışıyla sürdürül-

mesine katkıda bulunmak; mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında

toplumsal cinsiyet adaleti ve dezavantajlı grupların sorunlarıyla ilgili programlar ve dersler

açılmasını teşvik etmek.

ç) Toplumsal cinsiyet, aile, kadın, çocuk, özel gereksinimli bireyler gibi başlıklarda

yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv ve kütüphane oluşturmak.

d) Üniversitede cinsiyet adaleti ve herkes için fırsat eşitliği konularında var olan so-

runları belirlemek ve çözümlerine katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak.

e) Kadın çalışmalarının, kadınların toplumsal/akademik katkılarının görünürlüğünün

ve dezavantajlı gruplara yönelik farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda Üni-

versitede yayın ve belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasına, izlenmesine katkıda

bulunmak.
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f) Dünyada ve ülkemizde kadınların çocukların özel gereksinimli, kimsesiz, bakıma

muhtaç, şiddet gören, istismara ve kadın ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık so-

runları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi dezavantajlı grupların aile hayatı,

sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karşılaştığı insani ve medeni hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcı-

lığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz, tercih ve ifade özgürlüğü kı-

sıtlaması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler üretilmesi ve durumlarının iyi-

leştirilmesi için küresel düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergiler,

kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve

yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum

kuruluşları ile işbirliği yapmak, strateji ve politikalar geliştirmek.

g) Toplumsal yapıda kadın, çocuk, özel gereksinimli ve çocuk hakları ve sorunları ko-

nusunda farkındalık yaratacak araştırma, inceleme, uygulama, danışmanlık ve eğitim yapmak,

bunları teşvik etmek ve bu tür çalışmalara katılmak.

ğ) Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal

yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, ka-

dınların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını

güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

h) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik

alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yap-

mak.

ı) Kuruluşların istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği anlayışının geliştirilmesine

katkıda bulunmak.

i) Kadınların, çocukların, özel gereksinimlilerin yaşamın tüm alanlarında karşılaşabi-

lecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik

önleyici, bireysel, sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar

geliştirmek.

j) Aile kurumunun içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler etrafında, de-

ğişen dinamikleri ve ailenin içinde bulunduğu döngüleri dikkate alarak bütüncül bir yaklaşımla

aileyi değerlendirmek ve aile bütünlüğüne dair güncel, uygulanabilir çözüm önerileri sunmak.

k) Ülke genelinde yapılan aile yapısını güçlendirici, refah ve bütünlüğünü koruyucu

çalışmalara katkı sağlamak.

l) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar

ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sürekli eğitim programları

ve benzeri toplantılar düzenlemek.

m) İlgisinin bulunduğu konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede

ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapılması

için destek olmak.

n) İlgili konularda bilimsel, sanatsal etkinliklerin desteklenmesi için iç ve dış yazışmalar

yapmak, bilimsel, sanatsal ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve ben-

zeri yayınlarda bulunmak.

o) Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlen-

mek.
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ö) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili elde edilen sonuçların Üniversite ve sivil toplum

kurumları ve etkileşim ağları içinde paylaşılmasını, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağ-

lamak.

p) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan

eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

r) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, ilgili alanda çalışmaları bulunan ve Üniversitede

tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Mü-

dürünün görevden alınması Rektör tarafından yapılır. Merkez Müdürü, Merkezin temsilcisi-

dir.

(2) Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yö-

netim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı

olarak görevlendirilir. Gerek duyulmuyorsa, müdür yardımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Merkez Müdürü kısa süreli ayrılmalarda yardımcısını yahut yönetim kurulundan

bir üyeyi vekil bırakır. Vekâlet süresi en fazla 6 aydır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya

Merkez Müdürünün seçim süresi dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması duru-

munda, kalan süre için yeni bir Merkez Müdürü, Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Merkez Müdürünün görevi, her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet ra-

porunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sun-

maktır.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi ki-

şiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanına giren konularda

akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan ve Merkez Müdürünün önereceği

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından ya da istekleri halinde diğer üniversite öğretim

üyeleri ile konu ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler aynı usulle seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, her yıl en az  iki kez

olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.
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(4) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin

teknik ve idari kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Merkez Müdürünün hazırlamış
olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.
c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun,

üçer yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenme-
sinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak, Merkez Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet
raporunu, üçer yıllık eylem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

(5) Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri veya istekleri

halinde diğer üniversitelerde ilgili alanda araştırmaları, çalışmaları ve yayınları bulunan öğretim
üyeleri ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından
Merkez Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından  üç yıl için görevlendirilen üyelerden
oluşur. Üye sayısı en fazla yirmi kişidir. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrı-
sıyla yılda en az bir kez toplanır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni
üyeler görevlendirilir.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Mer-
kez Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına
ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulun-
mak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
ve ortak çalışmalar önermektir.

(3) Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katı-
lanların oy çokluğu ile karar alır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

kullanarak en güncel ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-

gılı, etik kurallarla uyumlu, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime

devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak, 

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  6 Mayıs 2018 – Sayı : 30413



ç) Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü,

yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hiz-

metlerinin verimliliği ve niteliğini arttırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulun-

mak ve ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak,

e) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez (Hastane) bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi

protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatha-

neleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edil-

melerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu

hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık per-

soneli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında ken-

dilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük

bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü,

doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız

ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğ-

retim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini

geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak, 

ç) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili

araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

d) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak,

e) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin

geliştirilmesine imkân sağlamak,

f) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek; toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı

ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

g) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

ğ) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile işbirliği yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-

mak ve benzeri hizmetleri vermek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde

bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Klinik Sorumlusu.
Merkez müdürü (Başhekim)
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversiteden başka bir yerde

mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen, fakülte öğretim
üyeleri arasından, Dekanın görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Sü-
resi biten Müdür yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile işlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Dekanın
görüşü alınarak Rektör tarafından fakültede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri ara-
sından bir kişi merkez müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona
erdiğinde, yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek,
ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna

sunmak,
d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
f) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak,
g) Fakültenin aldığı kararların işleyişini sağlamak,
ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek,
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Müdür, müdür yardımcısı ve Fakülte Kurulunun Diş Hekimliği Fa-

kültesi öğretim üyeleri arasından belirleyeceği yedi öğretim üyesi, Yönetim Kurulu üyelerini
oluşturur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kere toplanır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
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c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Dekan, Müdür, müdür yardımcısı, klinik sorumlusu

ve anabilim dalı başkanlarından oluşmaktadır. 
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür gerekli gör-

düğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim

Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.
Klinik sorumlusu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kad-

rolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul
kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildi-
rilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili
olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt
yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan klinik öğrencileri ve doktora/uzmanlık
öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur.
Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu
da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri
MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis,

poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Mü-
dürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hiz-
met ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite,
ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulunca
belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı

ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim

organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve

Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları  

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kan bankacılığı ve transfüzyon üzerine araştırma yapmak ve araştırmacıları destek-

lemek,

b) Yapılan araştırmaları takip etmek,

c) Kan bankacılığı ve transfüzyon alanında faaliyet gösteren kurumlarla/kuruluşlarla iş

birliği yaparak Merkez çalışmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

ç) Kan hizmet birimlerinin dış kalite kontrol ve akreditasyon işlemlerini yürütmek,

d) Kan bankacılığı ve transfüzyon ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek. 
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de ve dünyada kan bankacılığı ve transfüzyon alanında mevcut durumu in-

celemek ve gelişmeleri takip etmek,  

b) Kan bankacılığı ve transfüzyonla ilgili konularda ulusal/uluslararası konferans, kongre

ve sempozyumlar düzenleyerek elde edilen sonuçları bilim dünyasına sunmak,

c) Kan hizmet birimleri ile transfüzyon uygulamalarında görev alan personelin eğiti-

mine, güvenli kan teminine, hasta kanı yönetimi ve kanın uygun klinik kullanımına yönelik

seminerler, kurslar ve sertifika programları düzenlemek veya bunları desteklemek,

ç) Kan güvenliği, kanın uygun klinik kullanımı, hasta kanı yönetimi ve hemovijilans

uygulamalarıyla ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere

ortaklık etmek, yurt içinde ve yurt dışında kan bankacılığı ve transfüzyon ile ilgili eğitim veren

ve/veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversiteler ve benzeri eğitim kurumları ile işbir-

liği yapmak,

d) Ülkemizdeki kan hizmet birimlerinin dış kalite kontrol ve akreditasyon işlemlerini

yürütmek ve bu amaçla uluslararası dış kalite kontrol ve akreditasyon kurum ve kuruluşlarıyla

işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu. 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin yöneticisidir ve Rektör tarafından Üniversite öğre-

tim üyeleri arasından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir.

(2) Müdürün 6 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi

kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından

aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

Müdürün görevleri  

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezle benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla  iş birliği yapmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine

yönelik Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

ç) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Mer-

kez personelini denetlemek,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek ve Yöne-

tim Kuruluna başkanlık etmek,
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e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

g) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyon sağ-

lamak,

ğ) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.  

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yar-

dımcılığı için aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması

durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre ve-

kâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdür ve Müdür Yardımcısı, Üniversite

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirile-

cek 3 üye ile kan bankacılığı ve transfüzyon alanında kurulmuş olan Ana Bilim Dallarının Baş-

kanları olmak üzere 11 üyeden oluşur.  

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az 4 kez salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir.

Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür

gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla Merkeze bağlı birim,

proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,

e) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait ça-

lışma programını görüşmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, kan bankacılığı ve transfüzyon konusunda uzman,

Üniversite öğretim elemanları veya kan bankacılığı ve transfüzyon konusunda uzman kamu

kuruluşunda/özel sektörde görev yapanlar arasından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından se-

çilen en az 3 en fazla 12 üyeden oluşur.  

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeni-

den görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az 4 kez Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır.

Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet et-

miş üyelerle yapılır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili önerilerde bulunmak,

b) Merkezin yürüttüğü faaliyetlere katkı sağlamak,

c) Danışma Kurulunun faaliyetleriyle ilgili olarak yıllık rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerekti-

ğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma

şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların gö-

revleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri  kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YTÜ-SOSYOPARK): Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Toplumsal gelişme süreçlerinin ihtiyaç olarak gündeme getirdiği sos-

yal konulara Üniversite, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel

işletmeler birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bütüncül çözüm-

lemeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Amacı doğrultusunda araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, bunları yazılı

ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek.
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b) Sosyal konular ile ilgili kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile projeler geliştir-

mek, uygulamak.

c) Merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel işletmeler ile gerçek

kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet des-

tek süreçleri oluşturmak.

ç) Sosyal konular ile ilgili sempozyum, konferans, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Sosyal konular ile ilgili basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür vb. yayınlar

hazırlamak.

e) Sosyal konular ile ilgili alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık vb. hizmetler

sunmak.

f) Sosyal konular ile ilgili diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu.

b) Yönetim Kurulu.

c) Müdür.

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesinden ve diğer gerçek veya tüzel

kişilerden Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok on bir üyeden oluşur.

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ge-

nel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi,

Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan

fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.

Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

c) Eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika, başarı ve katılım belgelerinin

düzenleme koşullarını belirlemek.

ç) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.
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d) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek ve

gerekli gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu

denetletmek.

Müdür

MADDE 12 – (1) Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektör ta-

rafından görevden alınabilir. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan

fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev

süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendi-

rilir.

Müdürün görevleri

MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezle ilgili önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.

e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi, Müdür

tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunulur. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün

vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda merkezi temsil eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, Merkez

Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

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

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2015/52  

KARAR NO : 2017/355 

Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan Sanıklar Ġdris ġahin ve 

arkadaĢları haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Mahkememizin 2015/52 Esas, 2017/355 Karar sayılı 28/12/2017 tarihli ilamında dava 

dosyasında Katılan sıfatında bulunan; 

Teyyüp ve Selvi kızı, 20/10/1977 doğumlu, Tunceli, Hozat, Sarısaltık Mah./köy nüfusuna 

kayıtlı FĠLĠZ ġĠMġEK'in mahkememize bildirdiği adres noksanlığı nedeni ile tebligat 

yapılamamıĢ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢtır. 

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, 

mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla ve Hakim 

tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dıĢında bulananların ise en yakın 

Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza TeĢkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza 

Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunabileceği, katılan tarafından verilen kararlarla ilgili 

süresi içerisinde yasa yollarına baĢvurulmaması halinde kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ 

olup, ilan olunur.  3725 

—— • —— 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2016/285  

UyuĢturucu madde ticareti yapma suçundan sanık MOHAMMAD ABYAR ve 

MORTEZA EKBERZADE hakkında; Ġstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/285 esas ve 

2017/121 karar sayılı gerekçeli kararı ile her bir sanık için 6 yıl 3 ay hapis ve 3.000 TL. adli para 

cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiĢ olup, anılan kararın sanıkların tebligata yarar 

adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ yapılamadığı, baĢkaca tebliği mümkün kılan bir 

adresin mevcut olmadığı anlaĢılmakla: 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 13/06/2017 

tarih ve 2016/285 esas, 2017/121 karar sayılı kararın RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, sanıklar MOHAMMAD ABYAR ve MORTEZA 

EKBERZADE'ye tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 3550 
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Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2018/92 

Karar No : 2018/118 

Nitelikli dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

06.03.2018 tarihli ilamı ile MAHKEMEMĠZĠN YETKĠSĠZLĠĞĠNE, DOSYANIN ĠSTANBUL 5. 

AĞIR CEZA MAHKEMESĠNE GÖNDERĠLMESĠNE, olumsuz yetki uyuĢmazlığı nedeni ile 

uyuĢmazlığın giderilmesi amacıyla dosyanın YARGITAY 5. CEZA DAĠRESĠNE 

GÖNDERĠLMESĠNE karar verilen, sanık Hüseyin ve Emine oğlu. 23.11.1987 doğumlu, Malatya 

ili Pütürge ilçesi KarĢıyaka Mah./köy nüfusuna kayıtlı ALĠ ġANCI tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, yetkisizlik kararı tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 3440 

—— •• —— 

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/177 

Karar No : 2018/38 

Mahkememizin 06/02/2018 gün ve 2013/177 esas, 2018/38 sayılı kararı ile SSÇ EĢref 

Ağar hakkında TCK.nun 149/1-c, 31/3, 62, CMUK. 326/2. Md. uyarınca 2 yıl hapis cezası ile 

cezalandırılmasına karar verildiği, dosyanın müĢtesi olan, Ürdün vatandaĢı Abdullatife ve Khadra 

oglu, 1939 D.lu ZUHDĠ AMER'e gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araĢtırmalara 

rağmen bulunamadığından, karar tebliğ edilememiĢ olmakla kararın Resmi Gazete'de ilan yoluyla 

tebliğine karar verilmiĢtir. 

7201 sayılı Yasa gereğince iĢ bu ilanın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen 

tebliğ olunur. 3549 

————— 

Esas No : 2015/72 

Karar No : 2018/45 

Mahkememizin 16/02/2018 gün ve 2015/72 esas, 2018/45 sayılı kararı ile Pakistan 

vatandaĢı, Zafer Ali ve Medloup oğlu, l996/Pakistan doğumlu NUMAN ZAFAR'ın müĢtekisi 

olduğu dosya karara çıkmıĢ olup, kararda suça sürüklenen çocuklar Burhan DĠRGEN, Doğukan 

GAYSOY, Ozan FĠLĠZ, Sergen SEVERLER ve Ahmet BULUT'a TCK. 149/1-a.c. maddesi ile 

nitelikli yağma suçundan, 2'Ģer yıl 11'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, 

istinafa tabi karar olması nedeniyle, müĢtekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliği 

yapılamamıĢ, kararın Resmi Gazete’de ilan yoluyla tebliğine karar verilmiĢtir. 

7201 sayılı Yasa gereğince iĢ bu ilanın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 3553 



6 Mayıs 2018 – Sayı : 30413 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TTK ĠHTĠYACI OLARAK KAYA SAPLAMA MAKĠNASI 4734 SAYILI KANUNUN 

3/G MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 hat) 

  Fax : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :      Malzemenin Cinsi          Miktarı  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kaya Saplama Makinası 1 Kalem (2 adet) 

b) Teslim Yeri : Yerli yükleniciler için: Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Tesellüm Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim Tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine 

veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe 

baĢlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim 

günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 06.06.2018 ÇarĢamba saat 15.00 

c) Dosya No : 946 - TTK/1579 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi, 

h) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 

her bir kaleminde %15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

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

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 06.06.2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090 - ZONGULDAK adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3983/1-1 
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HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı ve Kalite Kontrol 

Laboratuarı Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/219705 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 kampanya döneminde 

her vardiyada 15 kiĢi ve Gündüz 3 kiĢi olmak üzere toplam 

48 iĢçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti 

ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama; taĢ, 

çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve yıkanmıĢ 

pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi alınıp Ģeker 

yüzdelerinin tayini yaptırılacak ve bu iĢlemler Fabrikamızdaki 

mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yaptırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin Süresi : Pancar Analiz Laboratuarı ĠĢe BaĢlama Tarihi : 10.09.2018 

  Pancar Analiz Laboratuarı ĠĢin BitiĢ Tarihi : 10.12.2018 

  Kalite ve ĠĢl. Kontrol Lab. ĠĢe BaĢlama Tarihi : 14.09.2018 

  Kalite ve ĠĢl. Kontrol Lab. ĠĢin BitiĢ Tarihi : 21.01.2019 

  ĠĢin süresi Pancar Analiz Laboratuarı ĠĢe baĢlama tarihinden 

itibaren 92 (Doksaniki) takvim günüdür. 

  ĠĢin süresi Kalite ve ĠĢl. Kontrol Lab. ĠĢe baĢlama tarihinden 

itibaren 130 (Yüzotuz) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 18.05.2018   Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4016/1-1 
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KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 22.000 ton KireçtaĢı 

Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2018/219680 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ± %20 toleranslı 22.000 ton kireçtaĢı satın alınacaktır. 

b) Teslim Yeri : Ankara ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin Süresi : Kireç taĢı Fabrikamıza 15 Temmuz 2018 - 15 Aralık 2018 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin 

programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.05.2018   Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4017/1-1 
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ĠHTĠYAÇ FAZLASI 16 KALEM ELEKTRONĠK KARTLI MODÜL SATILACAKTIR 

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : EÜAġ Bursa Doğal Gaz kombine Çevrim Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü Ovaakça Santral Mah. Doğal Gaz Çevrim Santrali 

Küme Evler Ġdari Bina No: 22 Osmangazi/BURSA 

b) Telefon ve faks  : 0 224 267 11 70    Faks: 0 224 267 1177 

c) E-posta adresi  : bursaticaret@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu satıĢın  

a) Niteliği türü : Ġhtiyaç fazlası 16 Kalem Elektronik Kartlı Modül satıĢ iĢi 

3 - Ġhalenin 

a)Yapılacağı yer : EÜAġ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü Ġhale Odası Ovaakça - Osmangazi/BURSA 

b) Tarihi ve saati : 28.05.2018   14:00 

c) Dosya No : STġ/BDG-2018/03 

d) Ġhale usulü : Kapalı Zarf SatıĢ Usulü 

e) Diğer Bilgiler : Ġhale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler 

4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi. 

4.1.2. Gerçek kiĢi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

4.1.3. 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. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.5. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.6. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirtilen teklif mektubu 

4.1.7. ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.8. Vekâleten ihaleye katılma durumunda noter tasdikli vekâletname ve imza 

beyannamesi 

4.1.9. ġartname satın alındığını gösteren belge 

4.1.10. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde noter onaylı ortak giriĢim belgesi 

4.1.11. Teklif isteme Ģartnamesinin ve eklerinin görülüp okunduğunu teyiden her sayfası 

imza edilerek onaylanmıĢ teklif isteme Ģartnamesi ve eklerinin verilmesi zorunludur. Ġsteklinin 

ortak giriĢim olması halinde 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ve 4.1.4’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir. 

5 - Dosya satın almak mecburi olup, 30.-TL (Otuz TL) bedel karĢılığı (posta ile 

gönderilmesi halinde Ģartname bedeli 42.-TL’dir.) EÜAġ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim 

Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden temin edilebilir veya EÜAġ Bursa Doğal Gaz 

Kombine Çevrim Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Vakıflar Bankası DemirtaĢ ġubesi (ġube kodu: 496) 

TR43 0001 5001 5800 7286 6083 22 nolu hesaba yatırılması halinde, bildiriminden sonra 

adresine posta kanalı ile gönderilir. 

6 - Teklifler 28.05.2018 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar EÜAġ Bursa Doğal Gaz 

Kombine Çevrim Santralı ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü ya da kargo ile de gönderilebilir. Posta ve kargoda meydana gelen gecikmelerden 

Müdürlüğümüz sorumlu değildir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

9 - ġirketimiz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanuna tabi değildir. 

 3926/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Kayseri Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 11.08.2017 gün ve 2012/367 sayılı yazıda; Halil 

Ġbrahim ve Refika oğlu, 47824410134 TC Kimlik Nolu 1979 doğumlu, Kayseri Ġli, Kocasinan 

Ġlçesi, Vatanköyü Mahallesi; Cilt No: 0092, Aile Sıra No: 00023, Sıra No: 0103'da kayıtlı Adnan 

Olcay ÖZBEK'in, Baro Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararıyla; 

Avukatlık Yasasının 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından 

silinerek RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilerek, 

ruhsatname iptali iĢlemi Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca 

08.11.2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmi Gazete’de duyurulmuĢtu. 

Ancak, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu'nun 09.04.2018 günlü 2018/1139 sayılı 

kararında; "…..Ankara BĠM Ġstinaf kararı ve TBB kararı doğrultusunda, sonucu itibariyle Kayseri 

Barosu BaĢkanlığı Yönetim Kurulunun 27.11.2015 tarih ve 463 sayılı kararı sözlü savunmanın 

yapılmak üzere çağrı kağıdı/tebligat yapılmadan verilmiĢ olmakla, bu sebeple, mezkur silme 

kararı da ortadan kalkmıĢ olduğundan, ayrıca Ankara 18. Ġdare Mahkemesinin esastan iptal 

kararının usuli eksikliğin giderilmesine dair iptal kararına dönüĢmüĢ olması, bu suretle de önceki 

esastan iptal kararı da ortadan kalkmıĢ olduğundan ve Adnan Olcay ÖZBEK'in 20.03.2018 tarihli 

talep dilekçesi doğrultusunda, ĠYUK 28 gereğince; 26.07.2017 tarih ve 2017/612 sayılı 

kararımızın bu aĢamada kaldırılmasına, iĢ bu kararımızda 1-6 sayılı alt kararların kaldırılmasına 

ve iptaline, Adnan Olcay ÖZBEK'in baro levhasına konulmasına, buna dair iĢlemlerin 

yapılmasına, UYAP'ının aktif hale getirilmesine, UYAP ve UHAP sistemlerine bu aĢamada tekrar 

eklenmesine, önceki idari karar gereğinin yerine getirilmesi için müzekkereler yazılan aynı 

yerlere yazılar yazılarak Adnan Olcay Özbek'in avukatlık hak ve yetkilerine sahip olduğunun 

bildirilmesine..." karar verildiği bildirilmiĢtir. 

Açıklanan nedenlerle; Kayseri Barosu Yönetim Kurulu'nun, kesinleĢme Ģerhini taĢıyan 

26.07.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararına dayandırılarak, Birliğimiz tarafından adı geçen 

Av. Adnan Olcay ÖZBEK'in ruhsatnamesinin iptal edildiğine iliĢkin ilgili yerlere yapılan 

duyuruların, geri alınması gerektiği tebliğen duyurulur. 4014/1-1 

————— 
DUYURU 

Isparta Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 13.03.2018 günlü yazıda; Ömer ve Fatma Oğlu, 

42334328436 TC. Kimlik Nolu, 1974 doğumlu, Isparta Ġli, Aksu Ġlçesi; YakaafĢar Mahalle/Köyü, 

Cilt No: 56, Aile Sıra No: 48, Sıra No: 119'da kayıtlı Hasan UYSAL'ın, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 31.01.2018 gün ve 2018/40 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 3994/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 12.04.2018    Karar No: 522 

Türkiye Petrolleri A.O. Tekirdağ ilinde sahip olduğu ARĠ/TPO/3751 hak sıra no’lu petrol 

iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Yulaflı - 6 lokasyon sahası için gerekli olan ancak, 

arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan 

Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Yulaflı mahallesindeki 175 ada 43 no’lu parselin 2120,99 m2’lik 

(irtifak hakkı) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince istimlakine karar verilmesi için 09.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan 

aĢağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, 

Ergene ilçesi, Yulaflı mahallesindeki 175 ada 43 no’lu parselin 2120,99 m2’lik (irtifak hakkı) 

kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine 

karar verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Tekirdağ 

Ġlçesi : Ergene  

Mahallesi : Yulaflı 

 

Ada Parsel No. Maliki Ġstimlaki istenen miktar (m2) 

175 43 Yasin SALIK (Kemal oğlu) 2120,99 m² (irtifak hakkı) 

 3974/1-1 

—— • —— 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 

Başkanlığından:  

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-

2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 

24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim 

Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı 

Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümeninin 12.04.2018 tarih ve 739/1811 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 

 

Metruk Yapılar: 

Sıra 

No 

Analiz 

No Bina Sahibi Adres 

Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Karar 

Tarih ve Sayı 

1 288/1 
Ġsmail ÜNAYDIN 

ve ĠĢt. 

Araplar Mah. 1339/6. 

Sokak No: 13-13/A 

Mamak/ANKARA 

12.04.2018/739/1811 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3978/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Rumeli Feneri mahallesi, Marmaracık Tabiat Parkının bir kısmı 

Bakanlık Makamının 30/04/2018 tarihli 76738 sayılı OLUR’u ile ―Doğal Sit-Nitelikli Doğal 

Koruma Alanı‖ olarak tescil edilmiĢtir. 

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Korunan Alanların 

Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik‖in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan ―Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının 

ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet 

sayfasında bir ay süre ile duyurulur.‖ hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının 

tescili tebliğ olunur. 

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde 

mevcuttur. 

Ġli  : Ġstanbul 

Ġlçesi-mahallesi : Sarıyer - Rumeli Feneri Mahallesi  

Ada, pafta, parsel  : Marmaracık Tabiat Parkı 

  

 Nitelikli Doğal Koruma Alanı 

  3969/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Çukurova Teknoloji Geliştirme

Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


