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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Karayolları Genel Müdürlüğünden:
KARAYOLU ALTYAPISI GÜVENLİK YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu altyapısı güvenlik yönetimi kapsa-

mında, karayolu güvenliği etki değerlendirmeleri, karayolu güvenlik kontrolleri, karayolu ağı-
nın güvenlik sıralaması ve yönetimi, karayolu güvenlik teftişleri ile ilgili uygulama usul ve
esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Trans-Avrupa Karayolu Ağında yer alan ve

500 metreden uzun karayolu tünelleri dışında kalan, planlama, projelendirme ve yapım aşa-
masındaki karayolu kesimleri ile trafiğe açık yolları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanunu ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ağ güvenlik sıralaması: Mevcut karayolu kesimlerini, karayolu güvenliğini artırma

ve kaza maliyetini azaltma potansiyeline göre belirleyen, analiz eden ve sınıflandıran bir yön-
temi,

b) Altyapı projesi: Yeni inşa edilecek bir karayolu projesini ya da mevcut karayolu ağın-
da trafik akımını etkileyecek boyuttaki iyileştirme projesini,

c) Karayolu altyapısı: Karayolunu meydana getiren yol gövdesi, dolgu ve yarma şevleri,
kenar hendekleri, refüjler, menfez, köprü, altgeçit, üstgeçit, tüneller gibi sanat yapıları, kav-
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şaklar, karayolu-demiryolu kesişmeleri, yaya geçitleri, yola katılımlar ve ayrılmalar, pasif ko-
ruma tertibatları ile trafik işaret ve işaretlemeleri gibi karayolu sınır çizgileri içindeki yola ait
her türlü yapı ve tesisi,

ç) Karayolu altyapısı güvenliği: Karayolu altyapısının, yol kullanıcılarına ve trafiğin
güvenli akışına sağladığı güvenlik etkisini,

d) Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi: Karayolu altyapısının planlama aşamasın-
da; mevcut durumun sürdürülmesinin, yeni bir karayolunun yapılmasının ya da mevcut ağda
yapılan kapsamlı bir değişikliğin karayolu ağının güvenlik performansı üzerindeki etkisinin
karşılaştırmalı olarak analiz edilmesini,

e) Karayolu güvenlik kontrolleri: Karayolu altyapı projelerinin tasarım özelliklerinin
ön proje aşamasından yolun trafiğe açıldığı ilk dönemin sonuna kadar olan tüm aşamaları kap-
sayan güvenlik kontrollerinin bağımsız, detaylı, sistematik ve teknik olarak yapılmasını,

f) Karayolu güvenlik teftişleri: Trafiğe açık yollarda, karayolu güvenliği sebebiyle iyi-
leştirme ve bakım çalışması gerektiren unsurların, karayolu altyapısına ilişkin özelliklerin, dü-
zenli ve belirli aralıklarla tespit edilmesini,

g) Kaza yoğunluğu yüksek olan kesimlerin sıralaması: Üç yıldan fazla süre trafiğe açık
olan ve trafik hacmine oranla çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği karayolu kesimlerinin
tanımlanması, analiz edilmesi ve sıralanması yöntemini,

ğ) Kılavuz ilkeler: Bu Yönetmelikte tanımlanan güvenlik yöntemlerinin uygulanma-
sında dikkat edilmesi gereken hususların ve izlenmesi gereken adımların belirlendiği Karayol-
ları Genel Müdürlüğünce alınan tedbirleri,

h) Türkiye Trans-Avrupa karayolu ağı: Avrupa Birliği iç pazarı ile komşu ülke ve böl-
gelerde kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla tanımla-
nan Avrupa Transit Karayolu Ağının genişletilmesi sürecinde, Avrupa Komisyonu ve Türkiye
arasındaki mutabakatla belirlenmiş, ülkemizin sınırları içindeki karayolu güzergahlarını,

ı) Yetkili birim: Karayolları Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Bileşenleri

Karayolu altyapısı projeleri için karayolu güvenliği etki değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi, tüm karayolu altyapısı pro-

jelerinde gerçekleştirilir.
(2) Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi, karayolu altyapı projesi onaylanmadan

önce planlama aşamasında gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki çalışmalar için EK-1’deki hususlar
esas alınır.

(3) Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi, önerilen seçenekler arasından uygun çö-
züme karar verilmesine katkı sağlayacak, karayolu altyapısı güvenliği ile ilgili bilgileri değer-
lendiren ve farklı seçeneklerin maliyet-fayda analizi için gerekli tüm çalışmaları kapsar.

Karayolu altyapısı projeleri için karayolu güvenlik kontrolleri
MADDE 6 – (1) Karayolu güvenlik kontrolleri tüm karayolu altyapısı projelerinde ger-

çekleştirilir.
(2) Karayolu güvenlik kontrolleri gerçekleştirilirken EK-2’deki hususlar esas alınır.
(3) Karayolu altyapı projesinin tasarım özelliklerinin güvenlik kontrolü 11 inci mad-

denin beşinci fıkrasında belirtilen yetkili birim tarafından görevlendirilmiş karayolu altyapı
güvenlik uzmanı tarafından yapılır. Karayolu güvenlik kontrolünün bir ekip tarafından yapıldığı
durumda, kontrol ekibinde, 11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen, yeterlilik sertifikasına
sahip en az bir kişi yer alır.

(4) Karayolu güvenlik kontrolleri, yolun ön proje aşaması, kesin proje aşaması, trafiğe
açılmadan önceki aşaması ve yolun trafiğe açıldığı ilk dönemin sonuna kadar olan dört aşa-
mada, tasarım sürecinin bir parçası olarak yapılır. 
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(5) Karayolu altyapı güvenlik uzmanı, karayolu altyapı projesinin güvenlik kontrolü
sürecindeki her bir aşaması için güvenlik riski oluşturan proje öğelerinin ayrıntılarını içeren
bir rapor hazırlar. Karayolu güvenlik kontrol raporunda yer alan önerilerin uygulanması, yetkili
birime aittir. Güvenlik kontrolü sırasında güvenli olmayan özellikler tespit edildiği halde,
EK-2’deki aşamaların sona ermesinden önce tasarım düzeltilmemişse; yetkili birim, söz konusu
düzeltilmeme nedenlerini, ayrı bir raporda açıklayarak karayolu güvenlik kontrol raporuna
ekler.

(6) Karayolu güvenlik kontrol raporu, karayolu altyapısı güvenliği sorunlarını ve gerekli
çözüm önerilerini içerir.

Trafiğe açık karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi
MADDE 7 – (1) Kaza yoğunluğu yüksek olan karayolu kesimlerinin sıralaması ve ağ

güvenlik sıralaması karayolu ağının trafiğe açık kesimlerinde, en az 3 yılda bir EK-3’teki esas-
lara uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Kaza yoğunluğu yüksek olan kesimlerin sıralaması ve ağ güvenlik sıralaması so-
nuçlarına göre öncelik arz eden karayolu kesimleri, uzman ekiplerce EK-3’ün 3 üncü madde-
sinde belirtilen esaslara göre saha incelemeleriyle değerlendirilir. Uzman ekibin en az bir üyesi,
11 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kriterlere sahip olmalıdır.

(3) İyileştirici önlemler, ikinci fıkrada belirtilen karayolu kesimleri için belirlenir.
EK-3’ün 3 üncü maddesinde belirtilen, en yüksek fayda-maliyet oranı dikkate alınarak, belir-
lenen önlemlerin uygulanmasına öncelik verilir.

(4) Onarım çalışması yürütülen ve yol kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden karayolu
kesimlerinde uygun işaretlerin gerekli yerlere yerleştirilmesi, işaretlerin gündüz ve gece görü-
lebilecek özellikte ve güvenli mesafelerde olması sağlanır.     

(5) İşaretlemelerde, Karayolları Trafik Kanununun 15 inci maddesi gereğince çıkarılan
19/6/1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yö-
netmelik ile 16 ncı maddesi gereğince çıkarılan 19/6/1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Karayolu Trafik Güvenliği Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak
Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler ile Karayolu Dışında, Kenarında veya Üzerindeki
Diğer Levhalar, Işıklar ve İşaretlemeler Hakkında Yönetmelik esas alınır.  

(6) Kaza yoğunluğu yüksek olan kesimler hakkında yol kullanıcıları uygun yöntemlerle
bilgilendirilir. Eğer işaretleme yapılmasına karar verilmiş ise beşinci fıkrada yer alan Yönet-
melikler esas alınır.

Karayolu güvenlik teftişleri
MADDE 8 – (1) Trafiğe açık yollarda, karayolu altyapısı güvenliği ile ilgili konuları

belirlemek ve kazaları önlemek için karayolu güvenlik teftişleri gerçekleştirilir.
(2) Karayolu güvenlik teftişleri, yol ağının karayolu altyapısı güvenliği açısından ince-

lenmesini ve yol çalışmalarının trafik akışının güvenliği üzerindeki olası etkilerinin belirlen-
mesine yönelik çalışmaları kapsar.

(3) Karayolu güvenlik teftişleri, periyodik olarak gerçekleştirilir. Teftişler, karayolu alt-
yapısının yeterli güvenlik seviyesine yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli
sıklıkta yapılır.

(4) 10 uncu maddede belirtilen kılavuz ilkelere aykırı olmamak şartıyla, yol çalışmala-
rında uygulanacak geçici güvenlik tedbirleri hakkında kılavuz ilkeler belirlenir. Belirlenen kı-
lavuz ilkelerin düzenli ve teknik uygunluk ölçütleri içinde yürütülmesini sağlayacak bir teftiş
programı planlanır ve uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veri Yönetimi, Kılavuz İlkeler, Karayolu Altyapı Güvenlik 

Uzmanlarının Eğitimi ve Görevlendirilmesi

Veri yönetimi
MADDE 9 – (1) Yetkili birim, karayolunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı ka-

zalar için düzenlenen EK-4’te belirtilen bilgilerin de yer aldığı kaza raporlarını (Trafik Kazası
Tespit Tutanağı) İçişleri Bakanlığından temin eder. 
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(2) Yetkili birim, karayollarında meydana gelen kazalardaki ölüm, yaralanma (ağır ve
hafif) ve maddi hasarın ortalama sosyo-ekonomik maliyetlerini hesaplar ve bu maliyetler 5 yılı
geçmeyecek sürede güncellenir.

Kılavuz ilkelerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) Yetkili birim tarafından, Yönetmeliğin uygulanması için ihtiyaç du-

yulan kılavuzlar, el kitapları, şartnameler, yönergeler vb. dokümanlar bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde hazırlanır.

Karayolu altyapı güvenlik uzmanlarının eğitimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yetkili birim, karayolu altyapı güvenlik uzmanlarının eğitim müfre-

datının hazırlanmasını sağlar.
(2) Karayolu altyapı güvenlik uzman adaylarının sahip olması gereken vasıflar, yetkili

birim tarafından hazırlanacak kılavuzda belirlenir. 
(3) Yetkili birim, karayolu altyapı güvenlik uzmanlarının, yeterlilik sertifikalı başlangıç

eğitimini almasını ve ayrıca periyodik olarak ilave eğitimlere katılmasını sağlar.  
(4) Yetkili birim, kılavuzlar ve ilgili dokümanlar yayınlandıktan 3 yıl sonra, kontrollerin

sertifikalı karayolu altyapı güvenlik uzmanları tarafından yapılmasını sağlar. 
(5) Yetkili birim, karayolu tasarımı, karayolu altyapı güvenliği ve kaza analizi ile ilgili

konularda yeterli deneyime veya eğitime sahip, üçüncü fıkrada belirtilen yeterlilik sertifikalı
inşaat mühendislerinin karayolu altyapı güvenlik uzmanı olarak görevlendirilmelerini sağlar.
Ancak, karayolu altyapı güvenlik uzmanları, kendisinin hazırladığı ya da bir grubun üyesi ola-
rak hazırlanmasında görev aldığı herhangi bir karayolu altyapı projesinin güvenlik kontrolünü
yapamaz veya kontrol ekibi içinde bulunamaz.

(6) Yetkili birim, karayolu altyapı güvenlik uzmanlarının görevlendirilmesine yönelik
hususları, hazırlanacak kılavuz ile belirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) Karayolu güvenliği etki değerlendirmesi, trafiğe açık karayolu ağının

güvenlik sıralaması ve yönetimi ile karayolu güvenlik teftişleri çalışmalarının sonunda her biri
için ayrı ayrı rapor hazırlanır ve yetkili birime sunulur. Raporlarda yer alan önerilerin uygu-
lanması yetkili birime aittir. Raporlarda yer alan önerilerin uygulanmaması durumunda, yetkili
birim gerekçelerini ayrı bir raporda açıklayarak ilgili rapora ekler. 

(2) Yetkili birim, 5, 6, 7, 8 ve 11 inci maddelerin uygulanması ile ilgili gerekli kılavuzlar,
el kitapları, şartnameler, yönergeler ve benzerlerini hazırlar.

(3) Yetkili birim, karayolu güvenliği etki değerlendirmesi, karayolu güvenlik kontrolü,
karayolu ağının güvenlik sıralaması ve yönetimi ile karayolu güvenlik teftişi konularıyla ilgili
olarak gerektiğinde ilave kurallar belirler.

Uygulanacak hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Trans-Avrupa Karayolu Ağı dı-

şında kalan diğer yollarda yoldan sorumlu kurumların kararları doğrultusunda uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2008 tarihli ve 2008/96/AT sayılı karayolu

altyapısı güvenlik yönetimi hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alı-
narak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisiyle Üniversite bünyesindeki öğretim elemanları
arasından seçilmek üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye ile Müdür ve
müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna üye seçiminde
hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim elemanları tercih edilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
ları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,
c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/10/2012 28434
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Aksaray ilinde hayvan sağlığında etkin rol almak.
b) Veteriner sağlık sistemini etkinleştirmek. 
c) Veteriner hekim ve veteriner sağlık personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamak. 
ç) Bilimsel, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakül-

tesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim
veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, di-
ğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak. 
e) Bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma

koşullarını hazırlamak. 
f) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde mevcut olan veya kurulacak bi-

rimlerle veteriner sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulu-

nur:
a) Veteriner Fakültesi ve Eskil Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Programı öğrencilerine

uygulama imkânı sağlamak.
b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli

yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve
uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

c) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik
çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvan sağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi
için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları veteriner sağlık isteklerini döner ser-
maye kapsamında karşılamak.

e) Sunmuş olduğu veteriner sağlık hizmetleri aracılığı ile Merkezin finansal açıdan sür-
dürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak, bu amaçla yerli ve/veya ya-
bancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol ve/veya sözleşmeler çerçevesinde anlaşmalar yapmak.

f) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını, bu
alandaki projelerde etkin görev almalarını ve çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim ve öğretim programları düzenlemek, bilimsel mü-
talaada bulunmak, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

ğ) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı (zoonoz hastalıklar)
konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar
yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

h) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendiri-
lebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce değiştirebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim
elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c) Merkez birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin,

sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluştu-
rulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve de-
netimini sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-
tülmesini sağlamak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak.

e) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkan-
lıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-
porunu Yönetim Kurulunun da uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Veteriner Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen dekan yardımcısı.
b) İki müdür yardımcısı.
c) Veteriner Fakültesindeki Bölüm Başkanlıkları tarafından önerilen adaylar arasından

Veteriner Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen beş öğretim üyesi.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grup-
ları ve komiteleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Kurul, Merkez hizmetlerinin ve-
rimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu değerlendirmek.
b) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı ya-

pılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.
c) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
ç) Gerekli yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.
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e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim

elemanları ve hayvancılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya
özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur. Danışma
Kurulu en fazla on üyeden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, görüşleri

alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler

ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.
c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite

merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ko-
nularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetler için

5/11/2008 tarihli ve 27045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

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 hizmetinde
kullanılır. Veteriner Fakültesi ve Merkezin birlikte kullanacağı her türlü alet, ekipman ve de-
mirbaşlar için ilgili birim yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet, ekipman ve laboratuvarların kullanıma sunumla-
rında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Uygulama amaçlı kulla-
nımlarda ücret talep edilmez.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın

Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (e) ve (f) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (ğ) bentleri

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) BÜ-DEM'in işleri ile ilgili her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üze-

rinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Müdürün öne-

risi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-

dirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.  Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), (ğ) ve (h)

bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından

tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda Merkez yöneticilerinin Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını iste-

yebilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2017 30003
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından olu-
şan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/Anasanat dalında lisansüstü
programlarda fiilen görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,
f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında sözlü olarak sunulan ve yazılı

bir metinden oluşan bilimsel çalışmayı,
g) Enstitü: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan

birimleri, 
ğ) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kuru-
lu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi
sistemi ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilme-
sini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta

yeterlik veya doktora öğrencisini,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışma-
yı,

m) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
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n) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-
limsel çalışmayı,

o) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
p) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
r) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ya-

bancı dil sınavlarını,
s) Yarıyıl: İlgili eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın baş-

ladığı güne kadar geçen süreyi,
ş) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili

konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış ol-

maları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES pua-
nının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar
ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanının aranıp aranmayacağına ilgili Enstitü ku-
rulları karar verir.

c) Yüksek lisans başvurularında lisans not ortalaması esas alınır. Tezli yüksek lisans
programlarına müracaat edecek adayların lisans mezuniyet not ortalamasının yüzlük not siste-
minde en az 60, tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edecek adayların ise yüzlük not
sisteminde en az 50 olması gerekir. Adayların başarılı sayılabilmesi için 55’ten az olmamak
kaydıyla ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil pua-
nının %15’i esas alınır. Diğer %20’lik kısma ise anabilim/anasanat dalları karar verir. İlgili
anabilim dalı/sanat dalı, diğer %20’lik kısmı lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve yabancı
dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat veya bilim sınavı şeklinde de değerlendirebilir. Nihai
değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü,
eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat/bilim sınavı not üstünlüğü, mülakat/bilim sınavı
yapılmadığı durumlarda ise lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. ALES puanı aranmayan
anasanat dallarında ALES puanının etkisini ilgili anasanat dalı kurulları belirler.

ç) Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.
Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları pu-
anlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde sınavın
bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı, enstitü yönetim kurulu kararına göre ya-
zılı, sözlü veya her ikisinden de yapılabilir. İlgili Enstitü, mülakat/bilim sınavı için baraj puanı
koyabilir.

d) Anabilim/Anasanat dalları, başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir. Anabi-
lim/Anasanat dalları ALES ve yabancı dil çerçeve yönetmeliğine aykırı olmayacak şekilde ta-
ban puanların yükseltilmesine karar verebilir. Anabilim/Anasanat dalları yapacakları
mülakat/bilim sınavına ilan edilmiş kontenjanın en az dört katını çağırır. 

e) Adaylardan istenecek ilave belgeler ilgili Enstitü tarafından belirlenir.
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Doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Adayların tezli yüksek lisans diploması, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli

tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diploması, eczacılık ile fen fakültesi mezunlarının ise
lisans veya yüksek lisans diploması veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir la-
boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi belgelerinden birine sahip olmaları gerekir.
6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğ-
renciler doktora programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans
diplomasına sahip olanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılırlar.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yabancı dil sınavın-
dan en az 55 puan almış olmak gerekir.

c) Doktora başvurularında yüksek lisans not ortalaması esas alınır. Doktora program-
larına öğrenci kabulünde; adayın yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan de-
ğerlendirmeye dönüştürülür. Bu dönüştürme, transkripti yüzlük not sistemine göre düzenlen-
memiş adayların, varsa mezun olduğu üniversite not dönüştürme sistemine göre, yoksa Yük-
seköğretim Kurumu not dönüştürme sistemine göre yapılır. Doktora programına başvuruda bu-
lunabilmek için yüksek lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Bu
sınır Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden
en az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES için belirlenen taban puan Senato tarafından yük-
seltilebilir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile ta-
mamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak
olanlarda yeniden ALES şartı aranmaz.  

d) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 100 üzerinden en az 80 puan olması ve ALES’ten, başvurduğu programın puan
türünde en az 80 puan almış olması gerekir.

e) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma
şartı aranmaz.

f)  Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve bilim/mülakat sınavının % 20'sinin
toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim/mülakat sınavından en az 70 puan al-
mış olması zorunludur. Bilim/mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı notları
hesaplanmaz. Bilim/mülakat sınav puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara
göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

g) Adaylardan istenecek ilave belgeler ilgili Enstitü tarafından belirlenir. 
Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakültesi

ile konservatuvarlar haricinde yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’in sözel kıs-
mından 55 puana sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına, bu koşullara ek olarak,
doktora programına öğrenci kabulündeki esaslara uygun olarak öğrenci alınır.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik progra-

mından farklı alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
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c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-
larından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora progra-
mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, progra-
mın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile bir danışman atanır.

(3) Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl toplamda en az 12 en fazla 24 kredilik dersten
oluşur ve en fazla iki dönemde tamamlanır. Bu dersler anabilim dalı başkanlığı tarafından ens-
titü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, sınavlar, derslerden başarılı sayıl-
ma şartları, kayıt silme gibi hususlar ilgili programlardaki esaslarla aynıdır.

(6) Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı so-
nunda başarısız olan öğrencinin lisansüstü kaydı silinir. Bu programda geçirilecek süre, en çok
bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Programda geçirilen süre bu Yö-
netmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha
önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Başvuru ve kabul şartlarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı

belirler. Her ilan döneminde en fazla iki öğrenci alınabilir. Öğrenci en fazla on iki kredilik ders
alabilir. Sadece özel öğrenciler için ders açılamaz.

(2) Özel öğrenci olarak okuyabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenen ücretin yatırılması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğ-
renci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş
başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortala-
masının; yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB) olması ve doktora öğ-
rencileri için yeterlik sınavını henüz vermemiş olması gerekir. 

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-
ramda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ek-
leyerek her yarıyıl lisansüstü öğrenci alım dönemlerinde ilgili anabilim/anasanat dalının belir-
leyeceği kontenjan dâhilinde ve başvurduğu anabilim/anasanat dalının söz konusu dönemdeki
başvuru şartlarını taşıyor olması kaydıyla ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuru belge-
leri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderilerek görüş
istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt ta-
rihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesap-
lanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin
hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik
ders alması gerektiği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi
kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.
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(5) Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora prog-
ramına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bilimsel hazırlık sürecine
tabi tutulabilir.

Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların

listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylanan örneği kabul edilir. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair askerlik
durum belgesi istenir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim
harcını yatırdıktan sonra, öğrenci işleri otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını tamam-
layıp danışmanına onaylatmak zorundadır. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından ya-
pılır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en
geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili
mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu
raporun enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere
ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kay-
dını yenileyemez, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.

(3) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte enstitüde açılan dersler
içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve öğrenci işleri daire baş-
kanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra
en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programında açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak
koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan
süre içinde danışmanın, anabilim/anasanat dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile gerçekleşir.

(4) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencinin
öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine sıralama listesine göre öğrenci
alınabilir. Bu konuyla ilgili işlemler enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu iş-
lemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Enstitü yönetim kurulu, öğrenimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli

nedenlerden dolayı, lisansüstü programlara devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini,
en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü
alınmak koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi,
toplam eğitim süresine dâhil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.
b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-

rında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. 
(2) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz. Bu programların
amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:
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a) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan li-
sans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araş-
tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaya yönelik en az dört, en fazla altı yarıyıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun
olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir,

b) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki ko-
nularda derinlik kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye
yönelik en az iki, en fazla üç yarıyıllık bir programdır.

(3) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

(7) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

(9) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını yedinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

(11) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Her yarıyıl, en az on dört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili kurullarınca uza-
tılabilir.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 14 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu

ve uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmaz.
Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devam-
sız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremez. Ancak, sağlık durumlarının dü-
zeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.
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(2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğ-
retim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav
evrakları dersi veren öğretim üyesince ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir.

Ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir;
ancak sınavlara katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları hâlde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve sınava katılmak zorun-
dadır.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvurunun uygun
görülmesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden
yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapa-
cakları başvurular dikkate alınmaz.

(5) Devamsızlık ve/veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin prog-
ramdan çıkarılması, zorunlu nedenlerle açılamaması veya diğer durumlarda, danışman önerisi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız
olunan dersin yerine aynı kredide ve devam etmek koşulu ile başka bir ders alınabilir.

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrenci,

bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen
gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik ders-
lerin sınavları yazılı, teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı, sadece uy-
gulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim
üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı ve uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisi %30, yarıyıl sonu sınavının etkisi
ise %70’tir. Bazı dersler için anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararıyla sadece yarıyıl sonu sınavı da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları final ödevi
şeklinde de yapılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı
notunun, yüksek lisans programında en az 70, doktora/sanatta yeterlik programında en az 75
olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı iti-
razlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır ve
itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-
nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin
çarpımlarının toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur.
Ortalama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı be-
lirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu ders-
lerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem
ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin
kredileri ve notları dikkate alınmaz.
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(2) Öğrenciler, lisansüstü programda almaları gereken asgari krediyi tamamladıklarında
genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 70, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında en az 75 olarak sağlamak zorundadır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek için
başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda alınan en yüksek not başarı notu olarak
işlem görür.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde
AKTS gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders
için ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notla-
rından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not Katsayı Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 60-69
DD 1.00 50-59
FD 0.50 25-49
FF 0 0-24
FZ (Devamsız) - -
(5) Sınav sonuçları, enstitü tarafından ilan edilen sınav takvimine uygun olarak dersin

öğretim elemanı tarafından öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenip ilan edilir.
Mazeret sınavları
MADDE 18 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin biti-
minden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı baş-
vuruda bulunur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı
verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporları
ile belgelemek zorundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için ye-
niden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen
öğrenci, ara sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye'yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı oldukları prog-

ramla ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almış olması.

b) Öğrencinin kendi yazılı talebiyle kaydını sildirmesi. 
c) Bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim süreleri içinde başarılı olunamaması durumunda.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat eserlerini
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır. 

(3) Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak
hazırladığı seminer kitapçığı danışman tarafından imzalanarak onaylanır. Seminer kitapçıkları,
yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında anabilim/anasanat dalı
başkanlığına teslim edilir.

(4) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve
muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden
en çok iki ders lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim/ana-
sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili
enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması gerekir.

(6) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Yüksek lisans programında alınması gerekli derslerin bir bölümünün, diğer yük-
seköğretim kurumlarında veya öğrenci değişim programları kapsamında işbirliği yapılan yurt
dışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine, danışman ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir. Ancak
bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili Enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde
yapılması gerekir. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü söz konusu üniversitelerde yürüte-
bilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersler ve krediler Üniversitede geçerli kabul
edilir ve burada geçen süre de eğitim süresine dâhil edilir.

(8) Tez konusu değişen bir öğrenci en erken bir dönem sonra tez sınavına girmek üzere
başvurabilir. 

Süre
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

(3) Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

21 Ekim 2018 – Sayı : 30572                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi
süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli iz-
lemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişki-
lerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göster-
mekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim/anasanat dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak
üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilim/anasanat dallarında görev yapan ya da başka
yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Anabilim/ana-
sanat dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde, anabilim/anasanat dalının gerekçeli ka-
rarının belirtilmesi gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yöne-
tim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışman, tez aşamasındaki öğrenciler için tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca
kabulünden itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için enstitü yönetim kurulunca
kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Öğrenciler
açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında
kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar,  bahar yarıyılında kaydolan öğren-
ciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alan dersine
ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve müdür tarafından uygulanır.

(5) Danışman atanmasında YÖK’ün ilke kararları esas alınır. Buna göre; bir öğretim
üyesi toplamda en fazla on iki öğrenciye danışmanlık yapabilir.

(6) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirtilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ve tez intihal yazılım programı raporu ile birlikte tezi enstitüye teslim
eder. Enstitü, tez intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri oluşturu-
lurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.
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(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, enstitü mü-
dürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, jüri üye sayısının iki fazlası sayıda tezi hazırlayarak ens-
titüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren,
en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sına-
vına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme veya salt çoğun-
lukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa
eklemek zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takip
eden dönem başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tezin kabul edilmemesi veya düzeltmelerden sonra da reddedil-
mesi durumunda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 24 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, diğer şartları da sağlamak

kaydıyla, tezin ilgili enstitünün gerekli gördüğü sayıda kopyasını intihal yazılım programı nihai
raporuyla birlikte ve yazma korumalı formatta dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak yazıp,
danışmanın uygun görüş yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içe-
risinde tezini tez yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce,
gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlü-
ğüne başvurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan aday-
lara tez teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

(2) Tezi, enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu
enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası
bulunur. İlgili yönergeye göre hazırlanmış diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzala-
rını taşır. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-
diği tarihtir.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim programı şeklinde de yürütülebilir.
Bu program; toplam otuz (30) krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ile dönem projesi
dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
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rilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda tez yazım kurallarına uygun olan yazılı bir proje ve/veya raporu, ilgili enstitüye teslim
etmek zorundadır. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek
lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı takdirde, jüri
tezli yüksek lisans programındaki esaslara uygun olarak oluşturulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders
tekrarı, kayıt silme, ders saydırma gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla
aynıdır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip
bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teklif eder. Danışman
atanması, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin
danışmanlığını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür. Dersler, danışman tarafından be-
lirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitü
müdürlüğüne bildirilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 28 – (1) Kredili dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğ-

rencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası
bulunur. İlgili yönergeye göre hazırlanmış diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzala-
rını taşır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programına ilişkin esaslar
MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma,

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

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2018 – Sayı : 30572



(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, enstitü tez yazım kural-
larına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığı danışman tarafından imzalanarak onaylanır.
Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında
enstitüye gönderilir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders seçebilir. Öğrenci; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir.
Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre doktora programları, yurt içi ve yurt dışı

entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
Süre
MADDE 30 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

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

(5) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve
muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Danışman atanması
MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-
runludur.

21 Ekim 2018 – Sayı : 30572                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden de olabilir.

(3) Tez aşamasındaki öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü iz-
leyen yarıyıl başından itibaren, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yap-
tırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için ba-
har yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlan-
gıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1 ) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Doktora prog-
ramına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) 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 sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda ilgili enstitünün yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olma-
ması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim eleman-
ları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak
yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
tam puan üzerinden 75 puan alarak başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlık-
ları ile notlarının hesaplanmasında üniversitenin yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jü-
rileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sözlü sınavında başarısız olan, ikinci sınav döneminde sadece sözlü sınava alınır.
Yazılı ve sözlü sınav süreleri bir saatten az olamaz. Yeterlik sözlü sınavı, öğretim üyeleri ve li-
sansüstü öğrencilerine açıktır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bö-
lümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yatay geçiş yapan öğrenci bir önceki yükseköğretim
kurumunda yeterlik sınavını geçmiş olsa dahi tekrar yeterlik sınavına tabi tutulur.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir.
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş
başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans progra-
mına geçiş yapan öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırarak bu programı yüksek lisans için tanı-
nan azami sürede tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka,
anabilim/anasanat dalı içinden ve anabilim/anasanat dalı dışından çalışma konusu yakın olan
birer üye yer alır. Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğ-
retim üyelerine yer verilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı di-
lerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin, gerekçelerini yazılı
olarak belirtmeleri gerekir. Olumlu ya da olumsuz karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi
savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bil-
dirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile toplantı tarihini öğrenciye, diğer komite üyelerine ve ens-
titüye yazılı olarak bildirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Öğrencinin hazırlamış olduğu ilgili döneme ilişkin raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez önerisi çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu, öğrencinin raporu ekleriyle
birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en geç üç işgünü içinde enstitüye iletilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversiteyle
ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca karar
verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüri oluşturulurken birisi başka
yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini intihal yazılım programı raporuyla birlikte sınav tarihinden en az otuz gün önce-
sinde kayıttan geçirerek anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, baş-
vuru belgelerini, bir üst yazıyla Enstitü müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye
sayısının iki fazlası kadar kopyasını hazırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu
tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip
ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunul-
ması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.
Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt ço-
ğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa
eklemek zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takip eden dönem başında
tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı
jüri önünde savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olan doktora öğrencisi diğer şartları da sağla-

mak kaydıyla, enstitü tarafından uygun görülen sayıda basılı ve yazma korumalı formatta dijital
kopyasını, intihal yazılım programı nihaî raporuyla tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra danışmanın
uygun görüş yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içinde tezini ens-
titüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Bir ay içerisinde tezini tez yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci,
süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü
müdürlüğüne başvurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca uygun bu-
lunan adaylara tez teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. İlgili yönergeye
göre hazırlanmış olan diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır. Mezuniyet
tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(4) Öğrenci doktora diploması almaya hak kazanabilmek için tez tesliminden önce tezle
ilgili ya da özgün bir konuyu makale olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide ya-
yınlamak ya da bir kongrede-sempozyumda tebliğ olarak sunmak zorundadır. Eğer çalışma ya-
yınlandıysa bir nüshasını, eğer yayınlanmadıysa hangi yayın organında ne zaman yayınlana-
cağını belirten resmi yazıyı ve ekinde ilgili çalışmayı teziyle birlikte enstitüye teslim eder.
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(5) Mezuniyet için talep edilen yayın şartını tamamlamayan öğrenci her yarıyıl tez der-
sine kayıt yaptırmak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin esaslar
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan
bir lisansüstü eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Yükseköğretim Kurulunca belir-
lenen dallarda yürütülür.

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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin belirlediği en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. 

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

Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların
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yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. İkinci tez danışmanı, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları da dâhil olmak üzere üni-
versite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. 

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

(3) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kuru-
lunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık
alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılır ve enstitü müdürü tarafından uygulanır.

(4) Gerekli hallerde anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim
kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitü tez yazım kurallarına 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 görüşü ve tez intihal yazılım programı raporu
ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından
öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması duru-
munda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir. Jüri oluşturulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de
yedek üye seçilir.

(5) 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 alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, 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 Üniversiteyle 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 Üniversiteyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(7) Sanatta yeterlik çalışması ile ilgili diğer konularda, bu Yönetmeliğin doktora prog-
ramı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Diploma
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Üniversite tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. İlgili yönergeye göre hazırlanmış olan diploma, Rektör ve enstitü
müdürünün imzalarını taşır. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-
hasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan/bulunan öğrenci doktora diplomasını al-
maya hak kazanabilmek için ulusal veya uluslararası bir sanatsal etkinliğe davet edilmiş/seçil-
miş olmak ya da ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayın yapmak zorundadır.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin enstitü tarafından uygun görülen sayıda basılı ve yazma korumalı formatta di-
jital kopyasını, intihal yazılım programı nihaî raporuyla birlikte tez sınavına giriş tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde Üniversiteyle ilişiği kesilir.

İntihal yazılım programı raporu 
MADDE 42 – (1) İntihal yazılım programı raporu tez danışmanı tarafından alınır.
(2) İntihal yazılım programı raporu alınacak tez çalışması dosyası; kaynakça, doğrudan

alıntılar ve beş kelimeden daha az örtüşen metinler kısmı hariç şeklinde taranır.
(3) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad, soyad

bilgisi ve dosyanın toplam sayfa sayısı danışman tarafından kaydedilir.
(4) İntihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında intihal ra-

poru enstitü tarafından belirlenmiş olan bir forma işlenir, öğrenci ve danışman tarafından imza
altına alınarak teze eklenir.

(5) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi
için intihal yazılım programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda
belirtilen benzerlik oranının % 25’i geçmemesi gerekir. Benzerlik oranında ve benzer olan kı-
sımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

(6) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, danışman tarafından onaylanmış ve imza-
lanmış intihal yazılım programı raporunu tez nüshalarının ekinde jüri üyelerine dağıtır.

(7) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için
enstitüye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı
tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren intihal yazılım programı nihaî
raporunun danışmanı tarafından onaylanmış halini sunmakla yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretmen yetiştirme alanları ile ilgili durumlar
MADDE 43 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, de-

ğerlendirme, diplomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygula-
maları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür. 
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Lisansüstü programlara öğrenci alım ilanı
MADDE 44 – (1) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını,

Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son
başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak
üzere yılda iki kez verilebilir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında ikamet eden Türkler
MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatan-

daşlarının lisansüstü programlara kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu-
nun belirlediği yönerge ve esaslar uygulanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversi-
telerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“(2) Özel öğrencilerin hazırlık sınıfı dâhil, ön lisans ve lisans düzeyindeki derslere ka-
bulü ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak, yönetim kurulu onayı ile yapılır. Öğrencinin
alabileceği ders sayısı; bir yarıyılda üçü, toplamda ise ön lisans programlarında altıyı, lisans
programlarında on ikiyi geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2017 30030

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/5/2018 30433
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8289 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8288 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8287 

—— • —— 

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8286 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
 

KERTİLİ, KERTİSİZ HAZIR AHŞAP DOMUZDAMI ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz müesseseleri ihtiyacı 3.166 m3 (88.778 adet) kertili, kertisiz hazır ahşap 

domuzdamı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale 
usulü ile ihale olacaktır. 

1 - İdarenin 
İhale Kayıt No : 2018/521961 
a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 01 (30 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : Satınalma @taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hazır ahşap Domuzdamı malzemesi alımı işi:  
  3.166 m³ (88.778 Adet);  
  1. Kalem: 2.466 m³ (68.500 Adet) 1,20 m.lik Kertili), 
  2. Kalem: 550 m³ (15.278 Adet) 1,20 m. lik Kertisiz, 
  3. Kalem: 150 m³ (5.000 Adet) 1,00 m.lik Kertili,  
  Meşe veya Kayın cinsi ağaçtan imal edilmiş olacaktır. 
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra 
Müesseselerinin Maden Direk Stok sahalarıdır. Karadon 
Müesesesinde teslim yeri hem Stok sahası hemde Gelik 
İşlertmesi baca ağzıdır 

c) Teslim tarihi : İstekliler, domuzdamı malzemelerini hangi program 
dahilinde teslim edeceklerine dair bir teslim programını, 
ihale komisyonuna sunacaklardır. Domuzdamı 
malzemelerinin teslim programı, sözleşmenin 
imzalanmasından sonra, Ocak - Aralık ayları arasında 
(Aralık dahil) aylık en az 264 m³ olacak şekilde 
düzenlenecek ve temin işi de bu program dahilinde 
yürütülecektir. 

  Ancak ihalenin kısmi olarak farklı yüklenicilerin 
üzerinde kalması durumunda: 2.466 m³ (1.20 m) Kertili 
Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi için her ay en az 
209 m³, 150 m³ (1.00 m) Kertili Hazır Ahşap 
Domuzdamı malzemesi için her ay en az 30 m³, 550 m³ 
(1.20 m) Kertisiz Hazır Ahşap Domuzdamı malzemesi 
için her ay en az 70 m³ teslim edilecektir. Malın teslim 
miktarları, Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacına göre 
değiştirilebilecektir. Teslim işi 2019 yılı sonuna kadar 
bitirilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 19.11.2018 - 15.00 
c) Dosya No  1831209 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2018 – Sayı : 30572 

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  
i) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
4.2.1. İstekliler; imalat işinin yapılacağı makineler, buharlama işleminin yapılacağı 

tesisler ile taşıma işini yapacak araçlara ait belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale 
konusu işi yerine getirecek makine ve araçların, yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak 
olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

a) İstekli İmalatçı ise İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise, İmalatçının İmalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, 
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya yetkili satıcı ise 

yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi. 
4.2.2. İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen 

mal alım ihalelerinde, bu İmalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için 
gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
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4.2.3. İstekliler, domuzdamı malzemelerini hangi program dahilinde teslim edeceklerine 
dair bir teslim programını, ihale komisyonuna sunacaklardır.  

4.2.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.2.5. İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 
tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 
hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 
isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ ini, diğer ortakların her birinin 
ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

4.2.6. Benzer iş olarak; ahşap malzeme biçmiş olma şartı aranacaktır. 
5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - Bu ihalede kalemlerdeki miktarlar için kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede kalem 

sayısı 3’tür. 
1. Kalem: 2.466 m³ (68.500 Adet) 1,20 m.lik Kertili) , 
2. Kalem: 550 m³ (15.278 Adet) 1,20 m. lik Kertisiz, 
3. Kalem: 150 m³ (5.000 Adet) 1,00 m.lik Kertili  
Bu kalemlerin değerlendirilmesi kalemlerin toplamları üzerinden yapılacak olup, istekliler 

istedikleri kaleme birim fiyat verilmek üzere teklifte bulunabilirler. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER /ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 300,00 - TL (Üç Yüz )karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 19.11.2018, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler 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 dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz Yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 
12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8818/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Çubuk Belediyesinden: 

 
 8717/1-1 
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PONNDORF MARKA PP100/2K RLZV MODEL VİDALI PRESLERDE 
KULLANILMAK ÜZERE 2 TAKIM (8 ADET) PRES ELEĞİ VE 5 TAKIM (20 ADET) 
PRES İÇ ELEĞİNİN ŞASELERİNE MONTAJI YAPILARAK SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
İşletme Müdürlüğünden:  

2 TAKIM (8 ADET) PRES ELEĞİ VE 5 TAKIM (20 ADET) PRES İÇ ELEĞİNİN 
ŞASELERİNE MONTAJI YAPILARAK SATIN ALINMASI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna 
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağı yer almaktadır. 

 
 8816/1-1 
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ÖN YETERLİK BAŞVURUSU ALINACAKTIR 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından: 
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 8832/1-1 
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2 KISIM 2 KALEM SIFIR ATIK EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 kalem 

sıfır atık ekipmanı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, 

çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 8829/1-1 
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3. EKİP DOKTORLARI, 2. HEMOVİJİLANS BİRİM YÖNETİCİLERİ, 4. FLEBOTOMİ 
PERSONELİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılması planlanan “3. Ekip Doktorları, 2. Hemovijilans Birim Yöneticileri, 4. Flebotomi 
Personeli Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı” hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri 
hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi 
sureti ile satın alınacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06 790 
Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL 
karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 
0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.11.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak 
Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 13.11.2018 günü saat 15.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 
Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 8828/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A. O. M41-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

10.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 8773/1-1 

————— 
Paşam Enerji Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A. Ş. I37-b no’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 05.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8774/1-1 
————— 

Paşam Enerji Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A. Ş. I38-a no’lu paftada bir adet petrol 
arama ruhsatı almak için 05.10.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 8775/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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 8658/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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 8667/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

–– Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


