
T.C.
Resmî Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 88. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen

Bilimleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsünde
yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-
öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

yeterlik ve benzeri tarihleri belirten düzenlemeyi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde tanımlanan ve enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim
programı bulunan anabilim dalını,
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ç) Anabilim dalı akademik kurulu: Anabilim dalındaki kadrolu öğretim üyeleri ve li-
sansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışması yöneten öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, 

d) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

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

f) DYK: Doktora Yeterlik Komitesini,
g) Enstitü (FBE): Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim ya-

pan Fen Bilimleri Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardımcıları ve

Enstitüde öğretim programları faaliyette bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür yardım-

cıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations sınavını,
j) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language

Testing System sınavını,
k) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal

kredi sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre ders, uygulama ve diğer öğ-
renim etkinliklerinin kredilendirilmesini, 

l) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan lisans ya

da yüksek lisans mezunu olanları,
n) Rektörlük: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünü,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

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

ö) Senato: Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans tezini, doktora tezini,
r) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-
guage sınavını, 

ş) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan pazar ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sı-

nav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her aka-
demik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

u) Yaz dönemi: Üniversitede güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan
eğitim öğretim sürecini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir, dok-
tora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Yüksek lisans programı, en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört
yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Yüksek lisans prog-
ramı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı
genel olarak ikinci öğretimde açılır. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı, ana-
bilim dalının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli
ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının önerisi üzerine Ens-
titü Yönetim Kurulunca verilir. Tezli yüksek lisans programından tezsize geçmek için ek kre-
dilerin tamamlanması, tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil ko-
şulunun yerine getirilmesi gerekir. Her iki halde de öğrenciye geçiş yaptığı programların iş-
lemlerini tamamlaması ve öngörülen diğer koşulları yerine getirmesi için azami süreyi aşma-
mak üzere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu programların birinden diğerine geçebilmek için, ana-
bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konula-
bilir. Geçiş için başvuruların dördüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılır. 

Öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan anabilim

dallarında lisansüstü programlar yürütür. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun uygun
görüşü ile bir anabilim dalında o anabilim dalından değişik bir ad taşıyan program açılabilir.

(2) Enstitüde Rektörün önerisi ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere,
bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası bir anabilim
dalı kurulabilir. Bu anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, Enstitü Mü-
dürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve bu
programlarda yapılacak değerlendirme, verilecek diplomalar, müfredat programı ve uygula-
masında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlanacak
biçimde lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas alınır. 

(5) Anabilim dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca
onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer
yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar yürütmeye
Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(6) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(7) İkinci öğretimde, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açı-
labilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.
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Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Tezler, Türkçe yazılır. Ancak, ilgili

anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile bir tezin Türkçe dı-
şında başka dillerde yazılmasına karar verilebilir. İlgili ana bilim dalı kurulu ve Enstitü Kuru-
lunun önerisi ve YÖK’ün onayı ile başka dillerde lisansüstü programlar açılabilir.

Anabilim dalı
MADDE 7 – (1) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri,

programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler,
bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim dalları akademik kurullarının
teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı

akademik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere
Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve dok-
tora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli
belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Üniversite Yönetim Kurulu kararına göre
Rektörlükçe ilan edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları,

anabilim dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri aynı yöntemle açılır. Tez danışma-
nının Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren öğrenciler, bu dersleri almak
zorundadırlar. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tara-
fından açılır.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile doktora
derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli gö-
rüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapı-
labilir.

Danışmanlar
MADDE 10 – (1) Danışman; Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışmaları dö-

nemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi ya
da Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen öğretim
elemanlarıdır. Danışmanlar; o anabilim dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri, bunlar bulun-
madığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim dallarında ya
da diğer yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri arasından önerilir. Görevlendir-
me, anabilim dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri
için tez danışmanı o anabilim dalındaki doktora mezunu öğretim görevlileri arasından seçile-
bilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim
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dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversitede veya başka
bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyeleri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir.
Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite ta-
rafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(2) Danışmanların görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.
(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından

yürütülür ve tezli yüksek lisans ve doktora programları öğrencileri için en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar tez danışmanı önerilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 11 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde Enstitü Müdürlüğüne baş-

vurarak girmek istedikleri programı belirtir ve başvuruda ALES sonuç belgesini, yabancı dil
belgesini ve Enstitüce istenen diğer belgeleri teslim ederler. Yüksek lisans programlarına baş-
vuran adaylar dilekçelerine lisans, doktora programlarına başvuranlar ise yüksek lisans ve eş-
değer lisans diploması ile diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yüksek lisans
not çizelgelerinde programın tezli ve tezsiz olduğu belirtilir. Yabancı ülkelerden alınmış olan
diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi alınır. Lisansüstü programlara aday
kaydı yaptıranlardan ayrıca dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak
istediklerine dair kompozisyon gibi açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar
aranır:

a) Yüksek lisansa, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ana-
bilim dalı kurulu kararı ile belirlenir ancak, Senato belirlenen programlar dışında da öğrenci
kabulüne karar verebilir.

b) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve
Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

c) Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan alması gerekir. Ulus-
lararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü
eğitime başlayan adaylardan, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl
ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

ç) Adayların YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan100 tam puan üzerinden
en az 50 puan alması ya da Üniversite tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavından 100
tam puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Bu şartı sağlayamayan adaylar, mezun
olana kadar bu şartı sağlamak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil
sınavı zorunlu değildir ancak, tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim
dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

d) Yabancı dil sınavının öngörüldüğü durumlarda adaylar, bu Yönetmeliğin 44 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Enstitü
tarafından sınavı yapılamayan diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca be-
lirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılabilir.
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Doktora programlarına başvuru 
MADDE 12 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) Adayların, ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca

onaylanan bir bilim dalında lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az

3 olması gerekir.
c) Doktora programına başvuracak olan adayların YDS’den veya denkliği YÖK tara-

fından kabul edilen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları gerekir.
ç) Doktora programlarına yapılacak başvurularda adayların ALES sınavından en az 60,

lisans diplomasıyla başvuranların 80 standart puana sahip olmaları gerekir. 
(2) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara

başvuruları Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci
öğretim programlarına kaydolabilir. Yabancı uyruklu adayların Üniversite tarafından yapılacak
Türkçe dil sınavını başarmaları gerekir. Ancak, bu fıkrada belirtilen adaylardan bu Yönetme-
liğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağlayanlar yabancı
dil sınavından muaf tutulurlar. Ayrıca, yabancı uyruklu adayların, ilgili anabilim dalının önerisi
ile Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen koşullara göre açılacak bilim sınavına girmeleri ge-
rekir. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya YÖK kararlarıyla yerleş-
tirilen yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kayde-
dilirler.

(3) Enstitüce açılan lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler, son
başvuru tarihi ve diğer hususlar her eğitim-öğretim dönemi başında Rektörlük tarafından du-
yurulur. 

(4) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri; ilgili üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve
YÖK kararı ile Üniversitece belirlenen koşullara göre lisansüstü öğrenim yapmak üzere Üni-
versitede görevlendirilebilir. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Adayların mülakat değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır.

Mülakat jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onay-
lanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı
lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu değerlendirilir. Mülakattan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak
gerekir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakattan
tam not üzerinden alınan notun %25’i dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 puan alanlar arasında en yüksek puandan başlayarak
kontenjan kadar sıralama yapılır.

(3) Mülakatta yüksek lisans öğrencisinin neden yüksek lisans yapmak istediğini ve te-
mel mesleki yeterliğini belirlemek için sözlü veya yazılı değerlendirme yapılır.
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(4) Doktora programlarında mülakat değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %60
alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70’ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir.
Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat
sınavının %25’i dikkate alınarak hesaplanır. Lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans me-
zuniyet puanının %25’i dikkate alınır. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi
tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği hâlinde adayların
mülakat değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(5) Anabilim dallarında yüksek lisans, doktora programları için belirlenen kontenjan-
ların en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirle-
nebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde ka-
yıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel
başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvur-

dukları yüksek lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanlarda almış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerine göre
öğrenci kabul edilir.

(3) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında hangi dersleri alacağı, anabilim dalı aka-
demik kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programın-
daki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı akademik kurulunun önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı
programa ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Enstitüye kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların

listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Kazanan adaylar, süresi içinde kesin kayıt-
larını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu
adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
kabul edilebilir.

(2) Kesin kayıtlarda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Türk uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğrenimin-

den sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet
belgesinin aslı ya da bunların Enstitüce onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora
programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya Enstitüce onaylı
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sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan
doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının ve yetki belgesinin aslı ya da
bunların Enstitüce onaylı suretleri.

2) ALES veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı. 
3) Yabancı dil veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Enstitüce

onaylı sureti.
5) T.C. Kimlik numarası beyanı. 
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
7) Bir kurum adına burslu okuyacak adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya Enstitüce onaylı sureti. 
8) 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücre-

tinin ödendiğini gösteren dekont.
b) Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de yapmış olanlardan, bu fıkranın (a)

bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan
diplomaların noterden onaylı tercümesi ve YÖK’den alınan denklik belgesinin aslı veya Ens-
titüce onaylı sureti.

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Enstitüce
onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri. 
6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya Enstitüce onaylı sureti.
7) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.
8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya Enstitüce onaylı su-

reti.
9) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücre-

tinin ödendiğini gösteren dekont.
(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların, Enstitü ta-

rafından duyurulan tarihlerde bu maddede belirtilen ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri
teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir.

Yatay geçişler
MADDE 16 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve aldığı tüm derslerden başarılı olmuş öğrenciler,
Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilir.
Başvuruların kabul edilebilmesi için, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak
Senatoca belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca ka-
rara bağlanır.

(2) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, ders alma aşamasında olan
öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Tez aşamasında yatay geçiş için başvuracak
adaylar, mezuniyet için gerekli kredi toplamının en az yarısını Enstitüden almak ve yeniden
tez önerisi vermek suretiyle yatay geçiş yapabilirler.
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Özel öğrenci 
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören

ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak
isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen
derslere devam edebilir. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Bu öğ-
renciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin
bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrencilerin altı yarıyılı geçirmemek kaydıyla, asıl öğrenci olmaları durumun-

da; özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile
ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçirmemek
koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(4) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin; güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme
işlemlerini yerine getirmeleri, varsa katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri, Enstitü
Yönetim Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanları ile birlikte belirle-
yecekleri dersleri Enstitüye teslim ederek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğren-
ciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilir.
Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programları kapsamında alınan dersler ve diğer
yükseköğrenim kurumlarından alınan derslerin kredileri transfer edilebilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci kaydını bizzat
kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen
süre içinde yaptıramayan öğrenci ders alma-bırakma günlerinde derslere kayıt yaptırabilir.
Derslere kayıt yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrenciler, tez aşamasında ise, danışman/TİK tarafından o yarıyıl değerlendirme
dışı bırakılarak başarısız sayılır. Bu nedenlerle geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında
dikkate alınır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 19 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alan öğrenciler, akademik

takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uygun görüşünü de alarak, o
yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da program-
larına aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
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Kredi transferi
MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil

Enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından
almış olduğu lisansüstü dersler; danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim
programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; eğitim programında
eş değer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, eş değer olan veya
yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte
öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu prog-
ram için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin

%70’ine ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin ya-
rıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FF2 notu verilerek devamsızlıktan başarısız
sayılır. 

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavıdır. Bu sınavlara

ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
b) Bir dersin genel sınavı, tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına ala-

rak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına
girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye FF1 notu verilir.

c) Mazeret sınavı ara ve dönem sonu sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dönem
sonu sınav haklarını dönem sonu sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret
sınavı tarihi anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 23 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlen-
dirmelerin ve dönem sonu sınavların ders başarı notuna etkisi ders bilgi paketlerinde belirtilir.

(2) Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri
tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak
için yüksek lisans öğrencilerinin 100 üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin ise en az 75
puan almaları gerekir.

(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı da açılır. Bütünleme sınavında da başarısız
olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak
koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları ders-
leri tekrarlayabilir.
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(4) Öğrencilere lisansüstü program çerçevesinde aldıkları her ders için öğretim eleman-
ları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanının karşılığı harf notları ve katsa-
yıları verilir:

a) Puan Harf Notu Katsayı 
90-100 AA 4.0 
85-89 BA 3.5 
80-84 BB 3.0 
75-79 CB 2.5 
70-74 CC 2.0 
65-69 DC 1.5 
60-64 DD 1.0 
50-59 FD 0.5 
49 ve aşağısı FF 0 

b) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-
tiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF2 (devamsız) notu verilir.
FF2 notu, not ortalaması hesabında FF notu olarak işlem görür.

c) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile
sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme
TİK raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Ay-
rıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

ç) FF2, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not bel-
gelerinde bu harf notları, sırası ile NA (not applicable), S (satisfactory) olarak yazılır.

d) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not or-
talamaları Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin li-
sansüstü programa kabul edilişinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen en az ders
yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem
not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not
belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3.75’in üstünde olan
öğrenciler üstün başarılı sayılır. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkan-
lığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata
görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. 

Akademik ortalama
MADDE 25 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa yazılmasından itibaren
alıp başarılı olduğu derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına
bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrencinin aldığı BŞ ve BŞZ notları akademik ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.

İlişik kesme
MADDE 26 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan ve kendi ya-

zılı isteğiyle kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,

belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere
erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bir bilim alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci; ders, seminer ve uygulama
çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar.

(3) Tezli yüksek lisans programı, toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uz-
manlık alan dersleri 6 AKTS olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, zorunlu
ders yüklerini tamamladığı ve seminerini başarıyla sunduğu yarıyıldan sonraki yarıyılın ba-
şından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Ayrıca dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulunca disiplinler arası nitelikte zorunlu veya
seçmeli dersler açılmasına karar verebilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tezi önerisi ve danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitüye kayıt yaptıran her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel

çalışmaları, çalışmak istediği alan ve danışman tercihi de dikkate alınarak anabilim dalı kuru-
lunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı
öğrencinin çalışacağı tez konusuna göre dersler aldırır. Tez konusu ve başlığı, öğrenci ve da-
nışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez öne-
risi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra anabilim dalı başkanlı-
ğınca Enstitüye bildirilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu
üzerinde daha sonra yapılması istenen zorunlu değişiklikler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
yapılır. 

(2) Tez danışmanı; anabilim dalındaki öğretim üyeleri, başka anabilim dalı ya da başka
yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Tez çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Da-
nışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği
dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Danışman, atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için
tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi adlı bir ders
açabilir. Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ya da bu programa devam ederken lisansüstü
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derslere de kayıt yaptıran her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir Üniversiteden olmak üzere üç veya beş
kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunul-
mak üzere ciltlenmemiş basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak ens-
titüye teslim edilir. Tez, anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az onbeş gün önce jüri
üyelerine ulaştırılır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen so-

ru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yo-
rumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı soru hakkı olmaksızın
dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az bir hafta önceden anabilim dalı başkanlı-
ğınca ilan edilir. Sınav; en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(2) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim
dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz. İlan edilen
günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve onbeş
gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme
enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-
zeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin ta-
lepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişiği sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili
döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam et-
mek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü de-
vam eder.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır. Tezsiz
yüksek lisans programı genel olarak ikinci öğretimde yürütülür.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans
programları da bu program kapsamında yürütülür. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde ya da uzaktan eğitim şek-
linde de yürütülebilir. Bu program, toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders
ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi de 30 krediden az olmamak koşulu ile başarılı ya
da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi
dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim
dalının önerisi ve Enstitü Yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) İlgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek
lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Süre ve danışman atanması
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğ-
rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) 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.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci
için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üye-
sini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı
anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye alanında gerekli bilgi biriki-

mini kazandırmak için imkan sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları
geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
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b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama 
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite

içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde yürütülebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yürütü-
lür.

(3) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tez savunma sınavından
oluşur.

(4) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için yedi dersten
az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için
on dört dersten az olmamak koşuluyla en az 280 AKTS değerindeki ders ve uygulamalar ile
tezden oluşur.

(5) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(6) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de
seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulu disiplinler arası nitelikte zo-
runlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir. Akademik takvimde belirtilen
sürelerde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

Süre ve danışman atanması

MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için en fazla oniki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla onsekiz
yarıyıldır.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen öğrenci, TİK denetiminde bir tez hazırlamak ve tez savunma sınavına gir-
mek zorundadır.

(3) Tez çalışmasını oniki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için onsekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) İlgili anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyet-
lerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini dikkate alarak, tez danışmanını Enstitüye
önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en
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geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atamasında, bir danışmana
düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve

doktora tezi ile ilgili konularda bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız

bir araştırmayı yaratabilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik olarak yapılır ve öğrencinin

kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını

amaçlar. Doktora yeterlik sınavları Haziran-Temmuz ve Ocak-Şubat aylarında olmak üzere

yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil yeterlik koşulunu yerine

getiren öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır. Sınavın tarih

ve saati anabilim dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim dalı

başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan, beş kişilik yeterlik sınav

jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

(3) Jüri biri tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak

üzere beş asil ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim

üyesinden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora

yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek

öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu

karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili tutanakla bir-

likte Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

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

almasını isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava

alınır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az yedi dersini ba-

şarı ile tamamlamış, 60 kredi almış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yüksek lisans

programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Tez

MADDE 37 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-

tora tezini TİK gözetiminde hazırlar. 

(2) Tez çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını

sağlayacak düzenlemeler Enstitüce yapılır ve tez süreci ile ilgili şikayetler ve sorunlar Enstitü

Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde,

ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca ata-
nan TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim
dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası
nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir.
İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversi-
teden atanan danışman komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlardaki ya da tezini yurt dı-
şında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden
atanan ikinci danışmanı, TİK raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından
önce anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden
anabilim dalı başkanlığı sorumludur. TİK, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna
ekler.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun
gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komite-
sinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma
sınavı tarihinden en az onbeş gün önce danışmanına verir, bu öneri danışman tarafından komite
üyelerine dağıtılır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sı-
nav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da reddeder. Ka-
rarlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü
içinde ilgili tutanakla birlikte Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek
isteyen öğrenci altı ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise bir yıl içinde
tekrar tez önerisi savunma sınavına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edildikten sonra TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-
sında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü
olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapı-
lacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız
olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü
içinde Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. 

Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.
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(2) Doktora tezi savunma sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi
ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, öğrencinin TİK’inde bulunan üç öğretim
üyesinden ve en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere
beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sınav yeri ve tarihi danışman tarafından jüri üye-
leriyle belirlenir.

(3) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asil ve yedek jüri üyelerine sunul-
mak üzere dokuz kopyası spiral ciltli ve basılı şekilde anabilim dalı başkanlığına, bir kopyası
CD olarak Enstitüye teslim edilir. 

Tez savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tezin sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda
bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere
açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az onbeş gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan
edilir. Sınav; en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(2) Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir. Enstitü
Müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulunca karar
verilir.

(3) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel ra-
porları ve jüri kararı en geç üç iş günü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca Enstitü
Müdürlüğüne bildirilir.

(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini,
Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde
Enstitüye teslim eder.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile
en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim
dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Jüri,
genellikle ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mazeretler, İzinler, Muafiyetler, Mezuniyet ve Diploma

Kayıt dondurma ve mazeretler

MADDE 42 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan
öğrenciler, ilgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurduk-
ları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını dondurabilir. Kayıt dondurma bir
yarıyıldan az, dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma
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işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam ede-
mez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma
süresi kadar uzatılır. 

(2) Öğrencinin kaydı dondurulduktan sonra, kayıt dondurulmasına ilişkin nedenler or-
tadan kalkmışsa ve öğrenci devam koşulunu sağlayabiliyorsa Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
kaydı açılabilir. 

(3) Öğrencinin mazeretleri şunlardır: 
a) Sağlık kuruluşlarından almış olduğu raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili ma-

zereti olmak. 
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla

tabii afet nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmış olmak. 
c) Ekonomik nedenler ile öğrenime devam edemeyeceğini beyan etmek. 
ç) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya
ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali olmak. 

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak. 
e) Tutuklanmak. 
f) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer haller. 
İzinler
MADDE 43 – (1) Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar elde eden öğ-
renciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı başkanlığı ve danışmanın
önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu süre bir yıl
daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini
takip eden yarıyıldan itibaren başlar.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt
dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler. 

(4) İzinli olarak geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Muafiyetler
MADDE 44 – (1) Yabancı dil muafiyetine ilişkin esaslar şunlardır:
a) GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı

en az 950, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3.5 olan adaylar ile
GMAT sınavında en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir.
Söz konusu puanların ALES karşılığı Enstitünün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kara-
rıyla belirlenir.

b) Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dilden/dillerden
aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar:

1) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir
kurumda yapmış bulunanlar.
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2) Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan
bir kurumda yapmış olan veya son iki yıl içinde Rektörlükçe yapılan Türkçe dil sınavını ba-
şarmış olan yabancı uyruklular. 

c) YDS veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alın-
mış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca
lisansüstü yabancı dil sınavına eş değer sayılabilir. Ayrıca, anabilim dallarının özelliklerine
göre adayların yabancı dil sınavından muaf tutulma koşulları, Enstitü Yönetim Kurulunca be-
lirlenir ve ilan edilir. 

ç) Yabancı dil sınavından muaf olmak isteyen adayların ilgili belgelerin fotokopisini
aday kaydı sırasında vermeleri gerekir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 45 – (1) Bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir

öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Yüksek lisans veya doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile Enstitü tarafından istenen diğer

belgelerinin,
c) YÖK tarafından istenen belgelerin 
Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü

Yönetim Kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğren-
cinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans
ve doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans, doktora öğ-
rencilerine diplomaları verilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(5) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu
enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa meslek unvanı yazılır.

(6) Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, doktora öğ-
rencilerine doktora diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato karar-
ları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/65
İşyeri : Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turizm Gıda

Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Şeyh Şamil Mah. Emir Paşa Cad. No: 76
SİVAS

Tespiti İsteyen : Hizmet-İş Sendikası-Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turizm
Gıda Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

İnceleme : Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turizm Gıda Hayvancılık Ma-
dencilik San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Sivas Be-
lediyesinin %92,5 hisseli iştiraki olduğu ve faaliyet konusunun genellikle mahalli idarelerin
ihtiyacını karşılamak olduğu, muhasebe, satın alma, insan kaynakları, satış ve pazarlama gibi
büro işlerinin yürütüldüğü Genel Müdürlük işyeri dışında, hizmet alım ihalesi ile Sivas Bele-
diyesinin bina ve tesislerinin bakım, onarım, projelendirme, araç ve iş makinalarının bakım
onarımı, yol kaldırım park ve bahçe bakım onarımı, idari binaların genel temizlik bakım ona-
rımı, coğrafi bilgi sistemi güncelleme ve teknik destek hizmeti, su ve kanalizasyon şebekeleri
bakım onarımı, su abone endekslerinin okunup bilgisayar ortamına aktarılması, itfaiye hizmet-
lerinin yürütülmesi, sosyal ve kültürel nitelikli program ve organizasyon işlerinin yürütülmesi,
sosyal tesislerin işletilmesi ve sosyal yardım dağıtımı, makine ikmal işi, kent içi temizlik, ye-
mek, pide hazırlama servis hizmeti, beton kilitli parke, bordür, yağmur oluğu döşemesi ve mal-
zemesi yapımı, aşınma asfaltı yapım işi, belediyeye ait kaplıcaların temizliği, Osb perde duvar
yapım işi, Osb yol ve kaldırım yapım işi, mezarlık alanlarının düzenlenmesi, Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı çevre düzenlemesi, betonarme prefabrik hangar yapım işi, 86 adet pay karşılığı dükkan
yapılması gibi tamamı belediyecilik faaliyetleri olan işlerin yapıldığı, ayrıca, adı geçen şirketin
1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım SİVAS adresinde kurulu bulunan Beton Yapı Elemanları
Fabrikasında belediye hizmetlerinde kullanılan betondan karo taşı, kaldırım taşı, bordür taşları,
yağmur oluğu, mantar taşı gibi ürünlerin üretildiği, Şeyh Şamil Mah. Emir Paşa Cad. No: 76
SİVAS adresinde kurulu bulunan Marangozhane ve Demir Doğrama Bakım ve Onarım Tesi-
sinde Sivas Belediyesine ve ilçe belediyelerine yönelik belediyecilik hizmeti kapsamında yer
alan çevre düzenlemesinde kullanılan ahşap piknik masaları, banklar, pergoleler ve salıncaklar
üretildiği, Mimar Sinan Mah. Selimiye Cad. No: 7 SİVAS adresinde kurulu bulunan Halk Ek-
mek Fabrikası işyerinde ekmek gibi unlu mamüller üretildiği ve üretilen bu ürünlerin yalnızca
adı geçen şirketin büfelerinde alım gücü düşük vatandaşlara sosyal faaliyetler kapsamında daha
düşük bedelle satıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkolunda,

1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım adresinde kurulu bulunan Beton Fabrikasında ise
çimento, kum, ince agrega katılarak brüt beton, şap betonu ile normal beton üretildiği ve bu
ürünlerin genellikle özel şahıs ve kuruluşlara satıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yö-
netmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SEKTÖREL DESTEKLEME)

(SERİ NO:1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük politi-

kasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenen

standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde gerçekleştirilecek sek-

törel destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara

ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi veril-

mesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya sürek-

lilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılmasına

yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel destekleme faaliyetlerine ilişkin

usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa,

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnameye ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

c) Proje: Başlangıcı ve bitişi belirli bir takvim ve finansman dahilinde olan, değişim

sağlamayı ve katma değer üretmeyi hedefleyen, ülke ekonomisine fayda sağlayacak, birbiriyle

ilişkili amaç ve hedefleri bulunan bir planın, olası riskleri de yönetmek kaydıyla gerçekleştiri-

lerek sonuca bağlanması sürecini,

ifade eder.

Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetle-

rinden;

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,

b) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,

c) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları,

yararlanabilir.

(2) Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya

süreklilik arz eden, sektörel nitelikteki hususlara ilişkin talepleri de bu Tebliğ kapsamında de-

ğerlendirilir.
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Sektörel destekleme faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Sektörel destekleme faaliyetleri;

a)  Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa

sürede ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,

b) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,

c) Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların

tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,

ç) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında

bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,

hususlarını içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlardan bir veya birkaçını içermeyen başvurular, sek-

törel destekleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu konularda başvuru sahibinin

gümrük mevzuatı genel hükümler çerçevesinde ilgili birimlere başvuru yapma hakkı saklıdır.

(3) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin

Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yer alan hususlar Risk Yönetimi ve Kontrol Genel

Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

Başvuru

MADDE 7 – (1) Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel Mü-

dürlüğüne) yapılır.

(2) Başvuru, ekte bir örneği yer alan başvuru formu veya bu formda yer alan bilgileri

içeren bir dilekçe ile yapılır. Başvuru formu veya dilekçeye varsa ilave bilgi ve belgeler de ek-

lenir. Başvuru formunun bir örneğine Bakanlık resmi internet sayfasından da ulaşılabilir.

(3) Başvuruda, başvuru konusu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yer alması zo-

runludur.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından başvuru ve eki belgeler incelenir. Gerek

görülmesi halinde, başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir.

(2) Başvuruların bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bir ay içerisinde sonuçlan-

dırılamayacağı öngörülen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine gerekçesiyle birlikte bil-

dirimde bulunulur.

(3) Başvuruya ilişkin hususlar, Genel Müdürlük koordinasyonunda, Bakanlığın ilgili

tüm birimleri tarafından değerlendirilir. Nihai değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafın-

dan başvuru sahibine bildirilir.

Yetki

MADDE 9 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sı-

rasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerek gördüğü

tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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2013 Aralık Günsüzleri                   KILIÇ 
1200-27 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Ocak 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 28872 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 38. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esasa No : 2011/647 

Karar No : 2013/462 

Mahkememizin 10.10.2013 tarih 2011/647 Esas 2013/462 Karar sayılı kararı ile sanık 

GULKHAR KARIMOVA hakkında Elektrik Enerjisi hakkında hırsızlık suçundan 5237 Sayılı 

Yasanın 142/1-f, 53 maddeleri gereğince beraatine dair verilen karar Adışırın ve Madya kızı l955 

Azerbeycan doğumlu SANIK GULKHAR KARIMOVA ya dosyada bulunan adreslerine tebligat 

yapıldığı ancak bu adresinde bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen 

olmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve mütakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

Keyfiyet ilan olunur. 10273 

————— 
Esasa No : 2011/647 

Karar No : 2013/462 

Mahkememizin 10.10.2013 tarih 2011/ 647 Esas 2013/ 462 Karar sayılı kararı ile sanık 

TEYYUB ORUJON hakkında Elektrik Enerjisi hakkında hırsızlık suçundan 5237 sayılı Yasanın 

142/1-f , 53 maddeleri gereğince beraatine dair verilen karar Gıyas ve Rana oğlu l958 Azerbeycan 

doğumlu SANIK TEYYUB ORUJON'a dosyada bulunan adreslerine tebligat yapıldığı ancak bu 

adresinde bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen olmadığından tebligat bila 

infaz iade edilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve mütakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 10274 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No : 2013/615 

Karar No : 2013/193 

SANIK KİMLİĞİ: Hakan KELLECİ, Orhan ve Esme oğlu, 13.03.1983 doğumlu, 

Gaziantep /Şahinbey-Çamlıca mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

10313288804.Hakkari / Çukurca 3 ncü Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken 

terhisli 1983/4 Tertip Jandarma Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Terhisli Jandarma Er Hakan KELLECİ hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 19.04.2013 tarih ve 2013/615 esas, 

2013/193 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Hükümlü Hakan KELLECİ hakkında Askeri Mahkememizce 08.08.2007 tarih ve 

2007/317-730 E.K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca süresinde temyiz edilmediğinden 

13.03.2009 tarihinden itibaren kesinleşen on ay hapis cezası hakkında, hükümlünün müsnet suç 

tarihinden önce işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunması nedeniyle HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlü Hakan KELLECİ hakkında Askeri Mahkememizce 08.08.2007 tarih ve 

2007/317-730 E.K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca süresinde temyiz edilmediğinden 

13.03.2009 tarihinden itibaren kesinleşen on ay hapis cezasının, TCK.'nun 50/1 nci ve 52nci 

maddesi gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. dan hesap edilip paraya çevrilerek, 

hükümlünün ALTI BİN (6000) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında tayin olunan adli para cezasının TCK.'nun 52/4'ncü maddesi gereğince 

Yirmi eşit taksit halinde aylık olarak hükümlüden tahsiline, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde hükümlüden TAHSİL 

EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlü hakkındaki adli para cezasının ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

3 - Hükümlünün 17.12.2005-19.12.2005,17.03.2006-21.04.2006 tarihleri arasında 

nezarette ve yolda geçirdiği süreler ile 21.04.2006-12.07.2006 tarihleri arasında tutuklulukta 

geçirdiği sürelerin ve Askeri Mahkememizce 08.08.2007 tarih ve 2007/317-730 E.K. sayılı karar 

ile verilen ve taraflarca süresinde temyiz edilmeyerek 13.03.2009 tarihi itibariyle kesinleşen on ay 

hapis cezasından infaz edilen kısım varsa bu kısmın sanık hakkında verilen ALTI BİN (6000) TL 

ADLİ PARA CEZASINDAN MAHSUBUNA, 

Talebe uygun temyiz yolu açık olmak üzere verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Hakan KELLECİ'nin bulunamayışı nedeniyle 

hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık 

Hakan KELLECİ'ye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29.,30.ve 31.maddeleri 

gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Hakan KELLECİ'ye 

tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Hakan 

KELLECİ tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz isteminin, Askeri 

Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya 

Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 

197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 

tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 

bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık Hakan KELLECİ'ye ilanen tebliğ olunur.

 9993 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan toplam arsa 

alanı 3.060,40 m2, toplam inşaat alanı 11.892,39 m2 olan 4409-4410 ve 2424 parsellerin intifa 

hakkı verilmek suretiyle “Fakülte, Yüksek Okul ve Eğitim Kurumları” inşaatı için gerekli tüm 

uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı 

alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm 

masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl 

süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, 

borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi 2 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Büyükçekmece Batıköy 

Mahallesinde bulunan toplam arsa alanı 2.814,32 m2, toplam inşaat alanı 7.429,94 m2 olan 485 

ada 2 parselin intifa hakkı verilmek suretiyle “Özel Eğitim Tesisleri” inşaatı için gerekli tüm 

uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı 

alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm 

masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl 

süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, 

borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 

kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir veya satın alınabilir. 

3 - İhale 14/01/2014 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine 

göre ”Kapalı Teklif Usulü” yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler : a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Tebligat adresi 

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler : a) Faaliyet Belgesi 

b) İmza sirküleri 

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi 

d) Ticaret Sicil Gazetesi 

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 13/01/2014 Pazartesi 

günü Saat:16:30’ye kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Ada/Parsel 

İntifa Hakkı 

Bedeli İnşaat Maliyeti 

Geçici 

Teminat İhale Gün-Saati 

Fatih Mahallesi 

4409-4410-2424 

66.000,00 TL 

(Yıllık) 

11.892,39 m2 x1.015,00 

12.070.775,85 TL 
364.103,28 TL 

14/01/2014-

12:10 

Batıköy Mahallesi 

485 ada 2 parsel 

30.000,00 TL 

(Yıllık) 

7.429,94 m2x 650,00 

TL=4.829.461,00 TL 
144.883,83 TL  

14/01/2014-

11:20 

 31/1-1 
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TOZ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TOZ MASKESİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/194954 

Dosya no  : 1322099 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Toz maskesi : 1.200.000 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 

   (1.200.000 ADET TOZ MASKESİ)  

   2014 YILI TERMİN PLANI 

  ŞUBAT   MAYIS   AĞUSTOS KASIM 

  300.000 Ad.   300.000 Ad.   300.000 Ad. 300.000 Ad. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.01.2014 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) 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. Kalite, sertifika, CE belgesi, verilecek raporlardaki yüksek toz verimliliği ve düşük 

nefes alma direnci değerlerinin teknik şartnameye uygunluğu ile imalatlarıyla ilgili 2 takım 

tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.01.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 10723/1-1 
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ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Çimento enjeksiyon pompası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/194971 

Dosya no  : 1321584 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çimento enjeksiyon pompası (1 kalem 2 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK ARMUTÇUK İŞLETME MÜESSESİ İŞ SAHASI 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 2  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 21.01.2014 Salı günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) 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; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.01.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

İlan olunur. 10724/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
03.01.2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan araç satış ilanında tarihler 

sehven “2013” yılı olarak belirtilmiş olup, ihale tarihi ile güvence yatırma tarihlerinin “2014” yılı 
olarak düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 35/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 
HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 20,00-TL ile en çok 26.520,00- TL arasında değişen; 
22/01/2014 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00-TL ile en 
çok 2.652,00-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı), 
Toz Şeker (Yurt İçi) ve Cep Telefonu cinsi 61 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi 
Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu 
Salonunda 23/01/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araça Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 10720/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Atatürk Üniversitesinden: 

30.12.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
İKTİSAT BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNUN İPTAL EDİLDİĞİNE DAİR 

DÜZELTME İLANI 
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 

Programı Kadro Ünvanı Adedi Der.  
İktisat Bölümü Yrd. Doç. 1 5 İlan iptal edilmiştir. 

 42/1-1 
—— • —— 

Yıldız Teknik Üniversitesinden: 

DÜZELTME İLANI 
31.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan öğretim üyesi kadro ilanında Fen-

Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalının doçent kadro adedi 
sehven 2 (iki) yerine 1 (bir), İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği anabilim 
dalında ilan edilen 2 adet yardımcı doçent kadrosunun niteliği [1(*),1] yerine sehven 2 (*) olarak 
yayınlanmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

 

Birimi Bölümü Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent 
Yrd. 
Doç. 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik Atom Vemolekül Fiziği 1(*) 2  

İnşaat Fakültesi 
Harita 

Mühendisliği 
Ölçme Tekniği  1 (1), (1*) 

 
(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında 
uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

 43/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü/Afyonkarahisar 

Adı 
Mülga Uşak İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Uşak – Merkez 

Adresi 
Kurtuluş Mah. İsmet Paşa Cad. 

No: 90-2 Uşak 
Tel-Faks 0 276 227 37 24 – 0276 227 37 23 

Posta Kodu 64100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortakların 

Adı/Unvanı 
Uşak Tarım, Hayvancılık ve Endüstri 

İşletmeleri A.Ş. 
 

Adresi 
Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi 

4. Cad. No: 36 Uşak 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Uşak V.D. 8960456723  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (Oda 

No: 11960) 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
7294  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 54/1-1 



4 Ocak 2014 – Sayı : 28872 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/65)
— Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


