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YÖNETMELİKLER

Avrasya Üniversitesinden:
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM–ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğre-
time ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
c) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde

eksikliklerini gidermek için öngörülen ve en çok bir takvim yılı süreli tamamlama eğitimini,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, tez çalışması dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
d) Enstitü: Avrasya Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerden

ilgili enstitüyü,
e) Enstitü anabilim dalı (EABD): Enstitü anabilim dalını,
f) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim dalının, lisansüstü düzeyde
ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora unvanına sahip
öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim
dalı başkanlarını,

h) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-
terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

ı) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez çalışması konusunun özelliği
gereği, enstitü yönetim kurulunca atanan, Avrasya Üniversitesinde veya başka bir yükseköğretim
kurumunda görevli bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,
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i) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktoraya yönelik
programlardan oluşan eğitimi,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Enstitüde ilgili mevzuat hükümlerine göre yapı-
lan ikinci öğretim programını,

k) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını,
m) Program akademik kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu

durumlarda her program için kurulan kurulu,
n) Program koordinatörü: Program akademik kuruluna ve yürütme kuruluna başkanlık

eden öğretim üyesini,
o) Program yürütme kurulu: Üç veya beş kişiden oluşan ve üç yıl süreyle görev yapmak

üzere kurulan, ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,
ö) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve uygulamasını,
s) Tez izleme komitesi: Doktora programlarında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını iz-

leyen komiteyi,
ş) Tez jürisi: Tezli yüksek lisans doktora ve sanatta yeterlikte öğrencinin tez çalışma-

sındaki başarı durumunu belirleyen jüriyi,
t) Yeterlik sınavı: Doktora programlarındaki öğrencilerin kayıtlı oldukları programlar-

daki temel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının belir-
lendiği sınavı,

u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ü) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
v) Üniversite Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Öğrenci Kabulü, Kayıtlar,

Öğretim Dili, İzin ve İlişik Kesmeye İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans ve doktora dü-

zeylerinde yapılır. Bunların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma,
sanat alanında çalışmalar, uygulama etkinlikleri ve tez çalışmasını kapsar. Yüksek lisans prog-
ramları tezli, tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir lisans programında bu seçeneklerden
hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalı
başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Senatonun onayı ile karar ve-
rilir. Yüksek lisans programlarından olan ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı ise; bir
yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu
eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat alanında çalışmalar ve uygulama
etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
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Program açılması ve kontenjanlar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı,

Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı ile açılır.
(2) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci

sayısının saptanması, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı
ile belirlenir.

(3) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, giriş sınavı
tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için
enstitü web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları EABDB tarafından yürütülür. Lisansüstü prog-

ramlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi enstitü anabilim
dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için EABDB’ye başvurur. Karar enstitü yönetim kurulunca verilir.
Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Programlara başvuru
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programına giriş için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul

ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar enstitü müdürlüğüne
yapılır.

(2) Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru
yapabilir.

(3) Lisansüstü programlara başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen koşulları yerine
getirmesi gerekir:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan
ALES başvurduğu programın puan türünde 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ens-
titü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olma-
mak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.
Senato kararına bağlı olarak sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Sena-
toca belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla baş-
vuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-
bulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
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reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına
öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar
verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararına bağlı olarak yalnız ALES puanı ile de
öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer
puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca,
Senatoca belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de kabul edilebilir.

ç) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı
dil puanı, sözlü sınavı ve referansları EABDB tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Se-
natoca onaylanan oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı
bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim
dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara
göre dağılımı, yabancı dil seviyesi ile ilgili hususlara enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca
karar verilir. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğ-
rencilerin listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

d) Rektörlükçe öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru için
gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar, enstitü yönetim kurulu kararı doğrultu-
sunda her yarıyıl başında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla;
a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan aday-

lara,
b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adaylarına,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adaylarına,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylara
Senato tarafından belirlenen esaslara göre bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDB’nin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans veya doktora öğrenci-
sinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin
tümünü en az CC notu ile tamamlaması zorunludur.
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(4) Bilimsel hazırlık öğretiminin birinci yılının sonunda, bilimsel hazırlık derslerini ta-
mamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya kadar geçirdikleri süre azami süreden sa-
yılır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konu-
daki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak is-
teyenler misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çer-
çevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, ilgili program yürütme kurulu ve EABDB’nin görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adaylar kayıtlarını, akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitüce onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlarının öğretim dili; programın açılışı sırasında

Senatoca belirlenir.
İzin
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitiminde verilebilecek izinlere ilişkin hususlar Senato

tarafından belirlenir.
Öğretim ücreti
MADDE 16 – (1) Enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir.
(2) Öğretim ücretleri program bazında veya yıllık olarak her akademik yıl için Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.
(3) Öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini ödeme şekli Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrencinin kesin kaydının yapılması, kaydının yenilenmesi ve kaydının dondurulması
için eğitim-öğretim ücretini süresi içinde yatırması gerekir.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak

beyan etmesi veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkar-
ma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.
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(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli He-
yetince belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Ders ekleme-ders bırakma
MADDE 18 – (1) Öğrenciler; her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belir-

tilen süre içinde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim programında
mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri
bırakabilir. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece enstitü yönetim kurulunun
öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi haftalık yaz öğretiminde ders ekle-
me-bırakma yaz öğretiminin birinci haftası sonuna kadar yapılabilir.

Derslerden çekilme
MADDE 19 – (1) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenci her yarıyılın ye-

dinci haftasının sonuna kadar yazıldıkları derslerin birinden çekilebilir ve bu ders öğrencinin
not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde bırakılan ders yerine, o yarıyıl içinde, enstitü yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilebilecek zorunlu sebepler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yap-
tıramaz.

Derslerin açılması ve ders sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek öğretim elemanları; program yürütme kurulu tarafından belirlenerek, enstitü anabilim
dalına sunulur. EABDB’nin önerisi, ilgili idari birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca ka-
rara bağlanır ve ilan edilir.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Prog-
ram akademik kurulunda ilgili dersi verecek öğretim üyesinin bulunmaması durumunda, prog-
ram yürütme kurulu ve EABDB’nin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun gö-
rüşü ve Rektörün onayı ile öğretim görevlileri ve Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda
görev yapan alanında uzman kişiler tarafından da verilebilir.

Derslerin kredi sistemi
MADDE 21 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve
sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin
kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato ta-
rafından belirlenir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl içinde en az iki kez başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim

üyesinin takdirine göre bunlardan biri sınav şeklinde diğeri; sınav, ödev, proje, laboratuvar ra-
poru veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.

(2) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tu-
tulur. Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim dallarınca belirlenen ve enstitü
müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti
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enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak
yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak
gerekir.
(4) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı

sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen proje, stüdyo ve benzeri dersler; öğretim üyesinin, enstitü
anabilim dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ve Senatonun belir-
lediği esaslara göre belirlenir. Bu durumda yarıyıl ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları
ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(5) Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla
olamaz. Dersi veren öğretim üyesi verdiği dersin yıl içi değerlendirmesinin ne şekilde olacağını
ve başarı notuna katkısını yarıyıl başında anabilim dalı başkanlığına bildirir ve ayrıca öğren-
cilere duyurur. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde be-
lirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(7) Uzaktan öğretim programlarında öğrenci devamı konusu, YÖK tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde enstitü tarafından düzenlenir.

(8) Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Bir
dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bü-
tünleme sınav sonucu genel sınav sonucu yerine sayılır.

Ders başarı notları
MADDE 23 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.
a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Harfli Başarı Notu Katsayı 100’lük Not
AA 4.00 88-100
BA 3.50 80-87
BB 3.00 73-79
CB 2.50 66-72
CC 2.00 60-65
FF 0.00 0 -59

b) Ortalamalara katılmayan notlara karşılık gelen ancak öğrencilerin not çizelgelerinde
ve dosyalarında durumlarını gösteren aşağıdaki kısaltmalar ya da açıklamalar da kullanılabilir:

1) Eksik (E) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu
halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir
dersten E notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren
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onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu ken-
diliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, EABDB’nin önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangı-
cına kadar uzatılabilir.

2) Başarılı (B) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.

3) Kalır (K) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız
olan öğrencilere verilir.

4) Süren çalışma (S) notu; yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan proje,
tez ve benzeri çalışmalara verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştü-
rülür.

5) Transfer (T) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış
oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü tarafından kabul
edilmiş dersler için verilir. T notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

6) Girmedi (GR) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GR notu alan
öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GR notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına
girmezse GR notu sıfıra dönüştürülür.

7) Muaf (M) notu; Senatoca belirlenen derslerden ilgili anabilim dalınca uygulanan
muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. M notu ortalamaya
katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

8) Çekilmiş (Ç) notu; normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğren-
cinin yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

9) Devamsız (D) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uy-
gulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-
manınca verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her der-
sin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi toplamına
bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO)
4.0 üzerinden yüksek lisansta en az 2.0, doktorada en az 3.0 olması gerekir. AGNO’ları bu de-
ğerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük
olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu
dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

(4) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması
gerekir. Doktora programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için
o dersten en az BB düzeyinde not alması gerekir.

(5) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verildiği anda kesinleşir ve
ilan edilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 24 – (1) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanı-

nın veya öğrencinin başvurusu ile yarıyıl veya yaz öğretimi sonu notlarının ilan tarihinden iti-
baren bir hafta içinde EABDB’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile
düzeltme işlemlerinin dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bu-
lunduğu enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile
ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.
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Başarısızlık nedeniyle ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Zorunlu bir dersten yüksek lisansta CC’den düşük, doktorada BB’den

düşük not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak başarısız olunan
dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya
da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, öğrencinin zorunlu dersin kredi saatini
karşılayan başka bir dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten başarısızlık durumunda bu ders ilk açıldığında tekrarlanır veya
bu dersin yerine başka bir ders alınabilir.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalaması (ANO); o yarıyılda öğrencinin aldığı

her dersin kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısı çarpımları toplamı kredi top-
lamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) AGNO; öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve
bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır.
Gerek ANO ve gerekse ağırlıklı genel not ortalamasında (AGNO) AA’dan FF’ye kadar verilen
notlar esas alınır. AGNO’ya, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış

sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt
yaptırmış ve bu dersleri başarmış olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak
koşuluyla; en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı
ve kredi toplamı, enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Seminer dersi ve tez ça-
lışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili EABDB’nin önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir. Bu şekilde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin toplam kredisi
öğrencinin programındaki derslerin toplam kredisinin 1/2’sini geçemez.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler
tez sınavına alınabilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin, EABD’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu,
mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha erken mezun
olabilir.
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(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın başından

itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar çalışmak istediği danışman adayını, yine en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, tez danışmanı
denetiminde hazırlanarak EABD aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üze-
rinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler için enstitü yönetim kurulunun onayı alınır.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ve/veya tez da-
nışmanının haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı sürdüremeyeceği hallerde, öğrencinin ter-
cihini de dikkate alarak EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez
danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı
tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, enstitü
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen
doktoralı olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından
da seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkan-
lığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Seminer dersi
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını
ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili bir seminer vermek zo-
rundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan en az bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin ka-
tılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan bir öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise B, başarısız ise K notu verilir. Başarısız olan öğrenci semi-
ner dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
EABD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üye-
sinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz.
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(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı
için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün içinde
ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından enstitüye
en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm
dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden
oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü 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
düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin
talepte 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 ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-
vam eder.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıp ciltlettiği
tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine,
yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki prog-
ramın onaylanmış adı, verilen unvan, enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarı-
yılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik
sınavı uygulanabilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eği-
timi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Öğren-
cinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla,
lisans derslerinden de seçilebilir.
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(2) Öğrenci derslerini ve dönem projesini tamamlamasından sonra, EABDB’nin önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen üç veya beş kişilik jüri tarafından yeterlik
sınavına alınır. Bu sınavda, öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur.
Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sınav sonucu EABDB tarafından, yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenci en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. Uzaktan eğitime dayalı tezsiz yüksek lisans programlarının yeterlik sınavı Sena-
tonun kararı ile internet üzerinden web tabanlı konferans olarak canlı şekilde yapılabilir.

(3) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak ka-
zanır.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders se-

çiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Se-
natoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini, öğrencinin tercihlerini de dikkate
alarak, birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Danışman esas olarak öğ-
retim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, EABDB’nin gerekçeli önerisi, enstitü
yönetim kurulu onayı ile belirlenen nitelikleri taşıyan öğretim görevlileri ve diğer üniversite-
lerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, öğrenci ter-
cihi, EABDB’nin görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya
kadar bu görev EABDB tarafından yürütülür.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki

programın onaylanmış adı, verilen unvan, enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvuruları halinde tezli yüksek

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

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
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ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam altmış

AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 120 AKTS kre-
dilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler, EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri
ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla
Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve
26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yüksek-
öğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla
ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Üniversitede doktora programı açılması için YÖK’ten onay alındık-

tan sonra; hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, EABDB’nin teklifi, enstitü yönetim ku-
rulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için
gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan
edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve son iki yıl içinde ALES’den, başvurduğu programın puan tü-
ründe; yüksek lisans diplomasına sahip olanların 55, lisans diplomasıyla başvuranların 80 stan-
dart puan almış olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Graduate
Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) gibi Uluslararası
geçerliliği olan sınav sonuçları da adayların ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu
sınavlarda gerekli minimum puan değerleri ve bunların ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(3) Adayların başarı düzeyleri; programın türüne göre uygun ALES puanının %50’si,
lisans ve/veya yüksek lisans eğitimlerinin not belgeleri EABDB tarafından her yarıyıl başında
belirlenen oranlara göre değerlendirilerek doktora programı giriş notu hesaplanır. Başarılı bu-
lunan adaylar başarı sıralamasına göre doktora programına kabul edilirler.

(4) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca,
Senatoca belirlenen lisans ve/veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler
de kabul edilebilir.
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Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen doktora programına yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar dokuz yıl
sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye,
EABDB’nin 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 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 dok-
tora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde ken-
dilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 41 – (1) EABDB her öğrenci için öğrencinin önerisi ile tez danışmanını ve

danışmanının belirleyeceği tez konusunu enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman ata-
nacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına
kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Doktora programı EABD’deki her öğretim elemanı, her eğitim-öğretim yılının baş-
lamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili
son beş yılda yaptığı yayınların, bildirilerini, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa diğer
akademik çalışmalarının listesini program EABDB’ye yazılı olarak verir. Bu bilgiler ilgili ens-
titü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi, ça-
lışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile program
EABDB’ye başvurur. Bu başvurular program EABDB tarafından değerlendirilerek, doktora
programındaki her öğrenci için bir tez danışmanını en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler
ve enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile kesinleşir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, bi-
rinci tez danışmanının ve/veya program EABDB’nin önerisi ile ikinci tez danışmanı, enstitü
yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak
koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim
üyesinin görüşü ile birlikte EABDB önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.
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Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programın-

daki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda

iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini be-

lirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdür-

lüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından

onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve

yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı

ile sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav

süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora

yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu

değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-

rar, EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az yedi dersini başarı ile

tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına

geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden

sınava girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tara-

fından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Senatoca be-

lirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. İngilizce

hazırlık eğitimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı olup bu süre sonunda belirtilen yabancı

dil sınavlarında da başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık prog-

ramında geçen süre doktora programı öğretim süresine dahil edilmez.

(9) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

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

almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili program ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

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

ka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda,

ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrencinin

yazılı başvurusu, danışmanın onayı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi

enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün

önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra,

tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir

tutanak düzenler. Bu tutanak program anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde ensti-

tüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

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

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun

belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş ya-

zısı ile birlikte enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yö-

netim kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer

alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere

beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü

yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yük-

seköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunlu-

luklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç

on gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Enstitü tarafından tezin onbeş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe,

fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu

süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı

ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel

yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu

raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğren-

cinin tez sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sına-

vına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine

ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru

sorabilir.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 40 ıncı
maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 46 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin CD kaydı ile birlikte ciltlenmiş altı kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini
bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir.
Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’nin ve programının
onaylanmış adı bulunur. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alan diğer bilgiler Senatoca belirlenir.
Diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Lisansüstü Programları

Amaç ve kapsam
MADDE 47 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 48 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başın-

dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen

konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (GÜGAM): Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini belirlemek,
b) Gençlere yönelik olarak sosyal politikalar oluşturmak,
c) Gençlerin refahını ve yaşam kalitesini arttırıcı uygulamaya yönelik projeler üretmek,
ç) Gençlere yönelik olarak, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve

bilgilendirme hizmetleri vermek,
d) Öncelikle Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin gelişim özelliklerinin,

yaşadıkları gelişimsel psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uy-
gulamalarda bulunmak amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yapmak, Üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek ilişkileri güçlendirmek,

e) Gençlere yönelik olarak kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak,
f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 − (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını ger-

çekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur:
a) Gençlerle ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, yaptırmak,

yapılan araştırmaları desteklemek,
b) Gençlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak

çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek
ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekâlet eder.  Müdürün, kesintisiz altı
aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekâlet etmek üzere
Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdür tarafından görevlendirilir. Görev
süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Bütçeyle ilgili öneriyi Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, ya-

zışmaları yapmak,
e) Merkezin, ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından finanse edilen üniversite dışı

kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağla-
mak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kap-
samlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üre-
tilmesini sağlamak,

f) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık ça-
lışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektörün Üniversite

öğretim elemanları arasından seçeceği dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,
yenileri görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür, yö-
netim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz
olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve

uygulanmasını sağlamak,
b) Şehit yakınları, gaziler harp ve vazife malulleri ile ilgili eğitim ve uygulama çalış-

maları hazırlamak. Uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere
uygulama ve araştırma komisyonları ile birim ve proje grupları oluşturmak,

c) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek; bütçe önerisini, gün-
demindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak ve Müdürün onayına sunmak,

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konula-
rındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan
önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri,

merkezin amaçlarına ilişkin faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür baş-
kanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,
b) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sun-

mak.
Çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli

görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulur.
(2) Çalışma grupları, yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim ele-

manları, Merkez çalışanları ve/veya bu konuda uzman kişilerden oluşturulur. Çalışma grupla-
rının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma
grupları, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyet-

leri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YUDAM): Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı,

akademik programlar dahilinde ve dışında, yurt dışından ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim
desteği vermek ve eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda bulun-
maktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde

bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, uluslararası ku-

ruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi,
Türk dili eğitimi, her türlü sertifika programları, diploma ve post-diploma programları, lisans,
lisansüstü ve doktora eğitim programları planlamak,

b) Düzenlenecek eğitim programları ile ilgili olarak öğretim materyalleri hazırlamak,
c) Uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,
ç) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulleri ile ilgili sınav hizmetleri gerçekleştirmek,
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d) Uluslararası düzeyde proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
e) Uluslararası düzeyde protokol ve sözleşmeler hazırlamak,
f) Düzenlenecek programların oluşturulmasında gerekli tüm organizasyonları gerçek-

leştirmek,
g) Eğitim amaçlı olarak, yurt dışından Türkiye’ye gelmek, ülkemizden yurt dışına git-

mek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
ğ) Eğitim faaliyetleri için hareketlilik içinde bulunanların okul başvurusu, kayıt, vize,

seyahat, konaklama gibi tüm süreçleri onlar adına yönetmek,
h) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans,

lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-
yetlerde bulunmak,

ı) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu di-
ğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili, öğretim

üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların
görevi de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
b) Yönetimi altındaki birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uy-

gulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve
faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki eğitim programlarının başarıyla ve amaca uygun ola-
rak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak. Gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

d) Mesleki eğitim, meslek stajı, yabancı dil eğitimi, Türk dili eğitimi, her türlü sertifika
programları, diploma ve post-diploma programları, lisans, lisansüstü ve doktora eğitim prog-
ramlarının düzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası
düzeyde görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, proje önerilerinde bulun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektör tarafından

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitmeden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.
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(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; başkanın çağrısı üzerine
yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplan-
tısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine görevlendirilen üye,
yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak.
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak

kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin faaliyetleri, organları, görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri, organları, görevleri ve çalışma şek-
line ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim bilimleri ve teknolojilerinde bilgi üretimine

yönelik olanaklar hazırlamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Her düzeyde insanın, öncelikli olarak Üniversite öğretim elemanlarının, eğitim bi-

limleri ve teknolojileri konusunda gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar,
seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili ser-
tifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak; yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuru-
luşlarla işbirliği yapmak, eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda bülten, dergi, bilimsel
dergi, kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri yapmak.

b) Eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yap-
mak, kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

c) Eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda disiplinler arası araştırma projeleri ge-
liştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

ç) Eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarının
çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

d) Eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda çalışan araştırmacılara yardım ve destek
sağlamak.

e) Eğitim bilimleri ve teknolojilerine ilgi duyan öğrencileri araştırmaya yöneltmek,
araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek; öğrencilerin araştırma projelerinin
uygulanmasına yardımcı olmak ve öğrencilere bu hususta olanaklar sağlamak.

f) Eğitim bilimleri ve teknolojileri konusunda proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel
çalışmaları teşvik etmek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla amacına yönelik ortak çalışmalar yap-
mak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ğ) Öğrencilerin akademik başarılarını analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak.
h) Uluslararası değerlendirme sınavlarını (PISA, TIMSS vb.) takip etmek ve bu sınav-

ların verilerine dayalı eğitim politikaları ve stratejileri geliştirmek.
ı) Yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve program oluşturmak.
i) Öğrenci, öğretmen ve idareci eğitimi için inovatif modeller ve projeler geliştirerek

uygulamak.
j) Eğitimde en iyi uygulamaları ortaya koyan kongreler düzenlemek.
k) Eğitim bilimleri ile eğitim bilimleri ve teknolojileri alanlarında disiplinler arası yük-

sek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.
l) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretimde öğretim teknolojilerinin niteliğinin yüksel-

tilmesi yönünde araştırma, geliştirme, seminer, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak.
m) Harmanlanmış öğrenme, sosyal medya, ters yüze edilmiş sınıflar gibi yeni eğitim

teknolojilerinin araştırılması, uygulanması ve geliştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
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n) Eğitim teknolojilerinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretimde etkili
kullanımına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları düzenlemek.

o) Öğretmenlere öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı hususunda çeşitli eğitimler
düzenlemek.

ö) Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ve diğer ön lisans, lisans ve yüksek
lisans öğrencilerine öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı hususunda eğitimler düzenlemek.

p) Teknoloji firmaları ile işbirliği yaparak yeni öğretim teknolojileri modelleri geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Müdür Yardımcısı
c) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, eğitim bilimleri ve teknolojileri ile ilgili Merkezin amaçları

konusunda çalışmalarıyla temayüz etmiş Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendiri-
lebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.
Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün yoklu-
ğunda yardımcısı kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse kendisinin
görevi sona erer ve yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün ve Müdür Yardımcısının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Rektörlüğe sunulmak üzere Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak.
ç) Yılsonlarında ve istendiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevlerini

yapmak.
f) Yurtiçi ve yurtdışı benzeri araştırma merkezleri ile işbirliği yapma çalışmalarını yü-

rütmek.
g) Araştırma ve eğitim ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
(2) Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler Mer-

kezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı
aday arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Yö-
netim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı
ile en az ayda bir kez toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün oyunu kullandığı tarafta çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek

kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.
ç) Fakültelerin farklı bölüm/anabilim dallarından gelen birim açılması ile ilgili önerileri

değerlendirmek ve karara bağlamak.
d) Kurulacak birimlerin yöneticilerine ilişkin görüş bildirmek.
e) Birimlerin ihtiyaç duyduğu öğretmen ve teknik personele ilişkin görüş bildirmek.
f) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.
g) Yılsonu faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulama çalışmaları

kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkez hizmetlerinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava
Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

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

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2013 28633

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2013 28726
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2014 Mayıs Günsüzleri             HARUN 

1200-30 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Mayıs 2014 

PAZAR 
Sayı : 29010 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemal-Fadiye oğlu 1987 D.lu Suriye-Halep 
nüfusuna Kayıtlı olan Fariz YUSUF hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/247 esas, 2014/292 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4081 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim-Arife oğlu 1974 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Mehmet KOCA hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/263 esas, 2014/281 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4082 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Selim-Hacer oğlu 1979 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhammed OSMAN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 10/04/2014 tarih ve 2014/249 esas, 2014/290 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur.  4083 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1873 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Bekri ve Fethiye oğlu 1960 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan CEMAL ABDULLAH BEKRİ hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1873 esas, 2014/517 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3786 

————— 
Esas No: 2013/1545 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hayat oğlu 1981 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ BEBE hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1545 esas, 2014/516 karar sayılı ilamı ile 

sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 

kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3787 

————— 
Esas No: 2013/1874 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Faik ve Zeynep oğlu 1968 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan NİDAL HABEŞ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1874 esas, 2014/515 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3788 

————— 
Esas No: 2013/1880 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Adle oğlu 1961 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHMUT HAMMEDİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1880 esas, 2014/525 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3789 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1665 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Omar ve Hanıfa oğlu 1988 D.lu 

ALEPPO/SURİYE Nüf. kayıtlı olan BARKI SULAIMAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1665 esas, 2014/520 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3790 

————— 
Esas No: 2013/1678 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahir Kasım ve Melek Heco oğlu 1994 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan YUSUF MAHİR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1678 esas, 2014/519 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3791 

————— 
Esas No: 2013/1527 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Fatma oğlu 1985 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULLAH HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1527 esas, 2014/540 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3792 

————— 
Esas No: 2013/1521 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Hint oğlu 1986 D.lu HALEP/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan CEMAL CEMİLİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1521 esas, 2014/536 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 

ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3793 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1893 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Nazmiye oğlu 15/12/1966 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HALEBİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1893 esas, 2014/526 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3794 

————— 
Esas No: 2013/1546 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Adle oğlu 1980 D.lu 

İDLİP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDURRAHİM KICCİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1546 esas, 2014/541 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3795 

————— 
Esas No: 2013/1528 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu 1978 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan YASİN ZAMUS hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1528 esas, 2014/542 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3796 

————— 
Esas No: 2013/1882 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Emine oğlu 1976 D.lu 

RAKKA/SURİYE Nüf. kayıtlı olan GARİB ABDULKADİR hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1882 esas, 2014/524 

karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 

sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine 

karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3797 



25 Mayıs 2014 – Sayı : 29010 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1668 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Nede oğlu 1992 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan TAYFUR ALOMAR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1668 esas, 2014/522 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3798 

————— 
Esas No: 2013/1871 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hüseyin ve Sefka oğlu 1985 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASSAN KÖSE hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1871 esas, 2014/521 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK.un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3799 

————— 
Esas No: 2013/1891 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Ayşe oğlu 1982 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULLAH AHMET hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1891 esas, 2014/498 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3800 

————— 
Esas No: 2013/1304 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Feize oğlu 1990 D.lu 

HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALAADDİN GASİBE ile Abdulkerim ve Hatice oğlu 1995 

D.lu HALEP/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULFETTAH GASİBE hakkında Kaçakçılık 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/04/2014 tarih ve 2013/1304 esas, 

2014/326 karar sayılı ilamı ile sanıkların 2’şer yıl 6’şar ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3801 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MADENİ YAĞLARIN ASTM D7417 STANDARDINA GÖRE ELEMENT VE MOLEKÜL 

ANALİZİNİ YAPABİLEN CİHAZIN ALIMI YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kimya servisi laboratuvarında 

santralımızda kullanılan madeni yağların ASTM D7417 standardına göre element ve molekül 

analizini yapabilen cihazın alımı işidir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/57330 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : mehmet.ornek@euas.gov.tr; ttermiks@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet yağ element ve molekül analiz cihazı alımı - 

Mal Alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 120 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2014, saat 15.00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve şartname bedelinin yatırıldığını gösteren dekont karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. Doküman bedeli 50,00-TL’dir. 

6 - Teklifler 11.06.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

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

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 4489/1-1 
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BACA GAZI, BACA TOZU EMİSYON ÖLÇÜM VE RAPORLAMA YAPTIRILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 39 adet bacanın baca gazı ve baca tozu ve  

36 adet bacanın ise baca tozu emisyon ölçüm ve raporlamasının yapılması, teklif alma yoluyla 

yaptırılacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

3. Teklifler en geç 02.06.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4439/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Van ilinde faaliyet gösteren 2093 dosya nolu EREK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1077 dosya 

nolu BERTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2090 dosya nolu UNSURLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2051 dosya nolu MODAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1675 dosya nolu EST Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1417 dosya nolu HAZAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,1417 

dosya nolu YÜKSEL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1243 dosya nolu DOĞU ANADOLU Yapı 

Denetim Ltd. Şti., 

Giresun ilinde faaliyet gösteren 1354 dosya nolu ARAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Konya ilinde faaliyet gösteren 1064 dosya nolu ASİLLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,    

Denizli ilinde faaliyet gösteren 187 dosya nolu DENGE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 13.05.2014 tarih ve 3904 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4479/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 15.04.2014 tarih ve 3200 sayılı ve 

13.05.2014 tarih ve 3906 sayılı Makam Olur’larına istinaden, 

İstanbul ilinden 1912 dosya nolu AYASOFYA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
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İzmir ilinde faaliyet gösteren 580 dosya nolu ELSA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1526 dosya nolu MUĞLA ÇÖZÜM Yapı Denetim Ltd. 

Şti., 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1515 dosya nolu MERSİN ESKİZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Rize ilinde faaliyet gösteren 1600 dosya nolu YAP-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal 

edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4479/2/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

N.V. Turkse Perenco Şti’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/272-1050 hak 

sıra no.lu Petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 17.04.2015 tarihinden itibaren 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile uzatılması için 

14.04.2014 tarih ve bunu tamamlayan 15.05.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 4491/1-1 

—— • —— 

TORMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin 

BİDERATAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde 

itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış 

olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 19.01.2015 

tarihinde başlanacak olup, ceza 19.01.2016 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 

TAPAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir.  Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu 

geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 07.12.2016 

tarihinde başlanacak olup, ceza 07.12.2017 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tahsin 

KURT’a dört ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, 

süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha 

önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 

27.08.2014 tarihinde başlanacak olup, cezalar 30.08.2018 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 07.02.2014 gün 

ve 2014/02 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer SAYIN’a “12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.04.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 

27.04.2015 tarihinde son bulacaktır. 4475/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No: 26/02/2014-81 Toplantı Yeri : TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 26/02/2014-1662 61.04/414 

 

Trabzon ili, Çaykara ilçesi, belediye/mücavir alan sınırları dahilinde yapılacak olan 

1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave-revizyon imar planı çalışmalarında 

kullanılmak üzere kurum görüşünün bildirilmesi isteğine ilişkin Çaykara Belediye Başkanlığının 

26/03/2013 gün ve 769/66 sayılı yazısı ile konuya ilişkin; Trabzon Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 11/12/2013 gün ve 662 sayılı yazısı, Çaykara Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 

11/12/2013 gün ve 1252 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan 17/02/2014 gün ve 2014-92 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 

ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Trabzon ili, Çaykara ilçesi, sit alanı dışında, ilave-revizyon imar planı sınırı içerisinde, Ek 

Liste I’de belirtilen 8 adet taşınmazın, malzeme, yapım tekniği, özgün plan şemasıyla ait olduğu 

devrin özelliklerini yansıtan örnek olmaları nedeniyle 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmelerine karar verildi. 

 

 

 
 4478/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 16/04/2014-86 Toplantı Yeri : TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 16/04/2014-1758 61.04/414 

 

Trabzon ili, Çaykara ilçesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/09/2006 gün ve 803 sayılı kararı ile tescilli; Işıklı 

(Kadahor) mahallesi, 38-28 SC pafta, 21 ada 13 parselde yer alan Firdevs Hanım Konağı ile 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/02/2014 gün ve 1662 sayılı kararı ile 

tescilli; Işıklı mahallesi, 49 ada 6 nolu parsel, 78 ada 5 nolu parsel, 76 ada 2, 5 ve 7 nolu parseller 

ile Soğanlı köyü 251 ada 6 nolu parsel ve 211 ada 3 nolu parselde yer alan taşınmazların korunma 

alanlarının belirlenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan 31/03/2014 gün ve 2014-276 sayılı uzman raporu ile konuya ilişkin; 

Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 11/12/2013 gün ve 662 sayılı yazısı okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Trabzon ili, Çaykara ilçesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Işıklı mahallesi, 21 ada 13 

parsel, 49 ada 6 nolu parsel, 78 ada 5 nolu parsel, 76 ada 2, 5 ve 7 nolu parseller ile Soğanlı köyü 

251 ada 6 nolu parsel ve 211 ada 3 nolu parselde yer alan tescilli taşınmazların, korunma alanı 

sınırlarının ekte yer alan 1/1000 ölçekli kadastral haritalarda gösterildiği şekilde belirlenmesine, 

korunma alanlarında yapılacak olan her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde Kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


