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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesinde örgün ve/veya uzak-

tan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir. 

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer and Accumulation

System-ECTS) ni,
b) Anabilim/anasanat dalı: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel

Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin anabilim/anasanat dallarını,
c) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
ç) Enstitü: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık

Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,
d) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar,

Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin kurullarını,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel

Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin yönetim kurullarını,
f) GNO: Genel Not Ortalamasını,
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g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve/veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Kılavuz: Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunu,
h) Müdür: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık

Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin müdürlerini,
ı) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
k) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başvuru ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 4 – (1) Adayın tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans dip-

lomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eği-
timi Giriş Sınavı (ALES) ndan, başvurduğu puan türünde en az 55 puana veya Graduate Record
Examinations (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sına-
vından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans
programına başvuruda ise adayın lisans diploması ile en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna
sahip olması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

(2) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayın lisans veya
tezli yüksek lisans diplomasına, en az 3,00/4,00 (75/100) lisans veya tezli yüksek lisans
GNO’suna sahip olması ve belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması gerekir.
Lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan
veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek
lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70
puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması ge-
rekir. Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı
dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisans-
üstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış
olması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans/doktora bilim alanı yabancı dil olan bir programa başvuran ada-
yın, programın dilinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının birinden en az 80
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden ÖSYM tarafından belirle-
nen eşdeğer puanı alması gerekir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana dil-
leri dışında başka bir yabancı dilden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavında 100
üzerinden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden
ÖSYM’nin belirlediği eşdeğer puanı alması gerekir. 

(6) Adayın başvuru başarı notu; öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans progra-
mında ALES puanının %50’si ve lisans GNO’sunun %50’si; tezsiz yüksek lisans programında
ise lisans GNO’su; yabancı dilde öğretim yapılan tezsiz yüksek lisans programında lisans
GNO’sunun %50’si ve yabancı dil puanının %50’si; doktora programında ise ALES puanının
%50’si, yüksek lisans veya lisans GNO’sunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si dikkate
alınarak hesaplanır.
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(7) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz. Adayın
tezli yüksek lisans programına başvuru başarı notu; lisans GNO’sunun %40’ı ve Yetenek Sınavı
sonucunun %60’ı alınarak hesaplanır. Adayın sanatta yeterlik programına başvuru başarı notu
ise; lisans veya yüksek lisans GNO’sunun %30’u, yabancı dil puanının %20’si ve Yetenek Sı-
navı sonucunun %50’si alınarak hesaplanır. Yetenek Sınavında adayın başarılı sayılabilmesi
için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. 

(8) Hazırlık eğitimi hariç, lisans programı süresi en az 10 yarıyıl olan ve bu süreyi ba-
şarıyla tamamlayanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Yabancı uyruklu/lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatan-
daşı adaylar için lisansüstü programlara başvuru

MADDE 5 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan T.C. vatandaşı adaylardan lisans denkliği olanların lisansüstü programlara başvu-
rusu, 4 üncü maddeye göre yapılır. 

(2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu
adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları
için C1 düzeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından
100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun
olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış
T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı aranmaz. 

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. va-
tandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından be-
lirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru

için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, ilgili enstitü yönetim kurulunun
önerisiyle Yönetim Kurulu karar verir. Bu karar, Rektörlük tarafından ilan edilir. 

(2) İlgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlan-
dırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına ilgili enstitü yönetim kurulunun öneri-
siyle Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan
en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından ilan edilir. 

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlileri, ilgili enstitünün başvuru
ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü program-
lara kabul edilir. Ayrıca Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
onayı ve ilgili enstitünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla, ilan edilen kon-
tenjandan bağımsız olarak lisansüstü programlara kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adaylara alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu
yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans adayı,

b) Lisans/yüksek lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya
başvurduğu doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan doktora/sanatta ye-
terlik adayı.

(2) Bilimsel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
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(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde ilgili enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik
bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı
dersleri, lisansüstü programını  tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sa-
yılmaz ve GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel ha-
zırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl
en fazla iki ders alabilir. 

(4) Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için
bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu; lisansüstü düzeyde al-
dığı her dersten en az CC harf notu alması; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten
en az CC harf notu alması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı
ve diğer esaslar için bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dahil edil-
meksizin en çok iki yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli ne-
denler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte be-
lirtilen yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlaya-
mayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini arttırmak isteyen adaylar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olum-
lu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programlarda açılan derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir. 

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için; Senato tarafından belirlenen son sınıf
öğrencisi tanımına uygun lisans öğrencisi olduğunu belgelemek veya lisans mezuniyet belge-
sine sahip olmak gerekir. Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her yarıyıl
kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır. 

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans progra-
mından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan ve tez derslerini de alamaz. 

(4) Özel öğrencilik statüsü, iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenci,
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt yaptıra-
bilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu
gösteren Not Durum Belgesi düzenlenir.

(6) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci sta-
tüsündeyken başardığı lisansüstü dersten/derslerden ders transfer talebinde bulunabilir. Talep,
ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
karara bağlanır. Transfer edilen dersin/derslerin toplam kredisi, ilgili programın mezuniyet ko-
şulu için gerekli olan AKTS kredisinin yarısını geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay
geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamam-
lamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz
tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı
yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari
başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptle-
rinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye
alınmaz. 
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(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için başarı koşulu; GNO’su 4,00 üzerinden en
az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise GNO’su 4,00 üze-
rinden en az 3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması ve CC harf notunun altında harf notunun
olmamasıdır. Bunlara ek olarak yatay geçiş için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre,
geçtiği programın, program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

Kredi ve not transferleri
MADDE 10 – (1) Öğrencinin, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumla-

rında başarmış olduğu dersi/dersleri için Üniversiteye kesin kayıt sırasındaki  kredi ve not
transferi talepleri, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak
üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve ders transferi
MADDE 11 – (1) Öğrencinin Üniversitede öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim ku-

rumlarından ders almasına ve bu dersler ile notlarının transferine, ilgili enstitü yönetim kurulu
karar verir. 

Notların dönüştürülmesi
MADDE 12 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüştürülme-

sine ilişkin esaslar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kesin kaydı,

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğren-
cinin danışmanı, tez danışmanı atanana kadar anabilim/anasanat dalı veya program başkanıdır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dö-
nemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik
haklarından yararlanamaz. 

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

Öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan

oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. 
(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim elemanları ta-

rafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü kurulunun öne-
rileriyle Senato tarafından belirlenir. 

(4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğitim-öğretim teknikleri kullanılarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülebilir. 

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Örgün programlarda teorik ve uygulamalı derslere devam zorunlu-

luğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Bir dersten Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden kaynaklı olsa dahi devam
koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem
sonu sınavına giremez. Ancak enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi
temsilen görevlendirilen bir öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. 
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(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslere devam koşulları, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine

dayalı olarak öğrencinin öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrencinin mazeretini belirten
belgeler, düzenlenme tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim edilir ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan
süresi, Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme talebi
MADDE 17 – (1) Öğrencinin yazılı istekte bulunması durumunda, kayıtlı olduğu prog-

ramdan ilişiği kesilir.
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 18 – (1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu

sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir.
Enstitü yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar
verebilir. 

(2) Sınav tarihleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim ku-
rulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmesi gerekir. 

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav
notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınav notu/notları ve/ve-
ya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate
alınarak hesaplanır.

(6) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belir-
lenmiş haklı ve geçerli nedenlerden biri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(7) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin
sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir
dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu enstitüye teslim etmesi gerekir. 

(8) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onay-
ladıktan sonraki beş işgünü içinde sınav evrakını ilgili  enstitü öğrenci işleri birimine teslim
eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

(9) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin hususlar ilgili enstitü kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 19 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS kredi

değerleri ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya
önkoşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili enstitü kurulu kararı ve Se-
natonun onayı ile belirlenir. 

(2) Dönem içi ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin
türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğ-
renci bilişim sistemi veri tabanına girilerek İnternet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğ-
rencilere duyurulur.
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(3) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı; %30’dan az, %70’ten fazla
olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı
notuna katkısı %100’dür.

(4) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz
önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notuyla belirlenir.

(5) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:
Harf Notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
(6) Bu harf notlarına ek olarak;
DZ: Devamsız,
EK: Eksik,
KL: Kaldırıldı,
YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan),
YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan)
harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
a) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem

sonu sınavına giremez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
b) EK harf notu; dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir.

EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu
alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen
süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksi-
ğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla FF
veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersleri için kullanılmaz.

c) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
ç) YT ve YZ harf notları; ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not or-

talamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı
öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(7) Öğrenci; danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

Not ortalamaları
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda dönem not ortalaması

(DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan
her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin top-
lamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf
notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için ya-
pılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken program değiştiren öğren-
cinin GNO’su; önceki programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam
etmekte olduğu programda aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.
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(3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenci, bu dersleri
tekrar almak zorundadır. Seçmeli bir dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından
birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yerine başka bir seç-
meli ders alabilir. 

(4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar edilen veya başarılı olunup
GNO’yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu bir dersin en son kredisi ve harf notu; seç-
meli bir dersin tekrarı veya o dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alı-
nan dersin kredisi ve harf notu esas alınır.

(5) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her dönemin sonunda GNO’sunun yüksek li-
sans programları için en az 2,50; doktora/sanatta yeterlik programları için ise en az 3,00 olması
gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf
notları da dikkate alınarak hesaplanır. 

Sınavlara itiraz
MADDE 21 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının

Üniversitenin İnternet sayfasından ilanını izleyen beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden
sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az ol-

mamak koşuluyla en az yedi ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak ko-
şuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve
tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders
alınamaz. Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.
Tez danışmanının tüm öğrencileri, aynı seminer dersine kayıt yaptırır. Seminer dersinin konusu
tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu enstitü tarafından ilan edildikten
sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer
dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğü-
nün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir.

(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler
bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

(3) Tezli yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez
çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği ke-
silir.

(4) Öğrenci, tezli yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği tak-
dirde bu süreden önce de mezun olabilir. 
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(5) Tezli yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden
YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 2,50 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programında; enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan öğ-
retim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin
danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu ve başlığını da ikinci yarıyılın sonuna kadar
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu ona-
yıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda
danışmanın önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite için-
den veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip olması gerekir.

(2) Öğrenci; tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak
zorundadır. 

(3) Üniversite kadrosunda, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması du-
rumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasın-
daki yüksek lisans öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada üç saat verilmek
üzere açılır.

(5) Uzmanlık alan dersi; ilgili öğrencinin tez konusunun belirlendiği tarihi izleyen ya-
rıyıldan itibaren açılır, öğrencinin tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tarihe ka-
dar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, tezini Kılavuz hükümlerine

göre yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanat çalışması yapan öğrenci ise sanatsal ça-
lışmasını sunar ve Kılavuz hükümlerine göre hazırladığı tezini akademik takvimde belirtilen
dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini,  tez danışmanına teslim eder. Tez da-
nışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılı-
ğıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğren-
cinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya
beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri,
kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması du-
rumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı
ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılmadığında bu
eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belir-
lenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri; söz konusu tezin, belge ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyici-
lerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 
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(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı
olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı so-
nucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci, başarılı olarak değerlendirilir. 
(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
(9) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli

düzeltmeleri yaparak tezi,  danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim
edilir.

(10) Öğrenci, düzelttiği tezini beşinci fıkrada belirtilen usullerde aynı jüri önünde en
geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edil-
meyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

(11) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe
olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını, tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine; tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu,
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tezi ile birlikte
özgün çalışmasını da Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması durumunda programdan ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez savunma sınavı tarihidir; anasanat dalı
programlarına kayıtlı öğrenciler için ise tez savunma sınavı ve başarılı olunan uygulamalı sınav
tarihidir.

(4) Yüksek lisans tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren üç ay içinde elektronik
ortamda, enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(5) Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması du-
rumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edil-
mesi ve en az 90 AKTS kredilik dersi almış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı;  toplam 90 AKTS kredisinden az ol-

mamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Bir yarıyılda
60 AKTS’den fazla ders alınamaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danış-
manlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğ-
rencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve
bu öneri, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazır-

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

(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış ol-
ması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz
Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından
onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde  belirtilen dönem sonu sınav-
larının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans diploması 
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Doktora/sanatta yeterlik programı
MADDE 31 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme,

yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama nitelikle-
rinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile
180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders, seminer dersi, ye-
terlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı ise tezli yüksek lisans derecesine
sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygu-
lamalar ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez ile birlikte
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan; lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders ve uygulamalar ile 180 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez ile birlikte sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi sanatsal çalışmalardan oluşur. 
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(3) Doktora/sanatta yeterlik programında bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
(4) Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az

bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.
(5) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri zorunlu ol-

mayıp seçmeli ders statüsünde değerlendirilir.
(6) Doktora öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa

ikinci yarıyılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrencileri aynı seminer dersine kayıt yap-
tırır. Seminer dersinin konusu doktora tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer
konusu enstitü tarafından ilan edildikten sonra değiştirilemez. Seminer dersinde başarısız bu-
lunan öğrenci, bir sonraki yarıyılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez
danışmanının uygun görmesi ve enstitü müdürlüğünün onayıyla seminer konusu değiştirilebilir.

(7) Doktora/sanatta yeterlik programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenci ise en fazla dört ders alabilir.

(8) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora/sanatta yeterlik kredilerine sayılmaz. Ancak
yüksek lisans düzeyinden daha önceden alınmamış olması koşuluyla (Bilimsel Araştırma Tek-
nikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren ders veya bilim etiği dersi hariç) en fazla
iki ders alınabilir. 

(9) Doktora/sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 32 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora/sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. 

b) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-
nın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans dere-
cesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğretim planında yer alan AKTS
kredili derslerini ve seminer dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamla-
yamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00
GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

c) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve
doktora tez önerisi kabul edilen veya sanatta yeterlik kredili ders/uygulamalarından başarılı
olan ancak doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasını ve sanatta yeterlik için gerekli olan özgün
çalışmalarını (a) bendinde belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğren-
cinin programdan ilişiği kesilir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
(en az 90 AKTS dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami
süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında
başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin enstitü
yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş ve sanatta yeterlik
tezi reddedilmiş öğrenciye ise talepte bulunması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-
dan reddedilen tezinin dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 90 AKTS kredilik ders al-
mış olması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

d) Öğrenci, doktora/sanatta yeterlik programının mezuniyet koşullarını yerine getirdiği
takdirde, programın süresinden önce de mezun olabilir.
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e) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm derslerden
YT, CC veya bunun üzerinde bir harf notu alması ve en az 3,00 GNO’yu sağlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 33 ‒ (1) Doktora/sanatta yeterlik programında; enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak Üniversite kadrosunda bulunan
öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını, doktora programı için birinci yarıyılın sonuna
kadar, sanatta yeterlik programı için ise ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez
danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Bir öğretim üyesinin dok-
tora/sanatta yeterlik programında tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezini başarıyla
yönetmiş ve tamamlatmış olması gerekir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda tez da-
nışmanının önerisiyle ikinci danışman, Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir.
İkinci tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması du-
rumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafın-
dan başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. 

(4) Doktora programındaki veya tüm derslerini başarıyla tamamlayan sanatta yeterlik
programındaki bir öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği doktora/sanatta yeterlik tez ko-
nusu ve tez başlığı; doktora öğrencisi için doktora yeterlik sınavından sonra en geç bir ay içinde,
sanatta yeterlik öğrencisi için ise derslerini tamamladıktan sonra en geç bir ay içinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir. Doktora/sanatta yeterlik
tez konusu ve tez başlığı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. 

(5) Uzmanlık alan dersi, öğrencinin tez konusu ve tez başlığının ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylandığı tarihi izleyen yarıyıldan itibaren açılır; doktora tez savunma/sa-
natta yeterlik sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kap-
sayacak şekilde devam eder. 

(6) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasın-
daki doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışman öğretim üyesi tarafından haftada beş
saat verilmek üzere açılır. 

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde  belirtilen dönem sonu

sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda
en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamla-
dığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci
ise en geç yedinci  yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen,
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora
Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlar
için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav
jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş asıl
ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zo-
rundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan etti-
ğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı
sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından
değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en
az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Ye-
terlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı din-
leyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlar-
daki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya
sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programıyla ilişiği kesilir. 

(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders
yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora
programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Ge-
rektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında ge-
çirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Doktora Tez İzleme Komitesi
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde Doktora
Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Doktora Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora Tez İzleme Ko-
mitesinde; tez danışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Ana-
bilim dalı dışından yer alacak üye, tez konusuna en yakın olmak üzere farklı bir anabilim da-
lından seçilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın Komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora Tez İzleme Komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ens-
titü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı

ay içinde tez önerisi ile ilgili yazılı raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce Doktora Tez
İzleme Komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, Komite önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Doktora Tez İzleme Komitesi; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme
yapılmasına veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Komi-
tenin kararı, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu
seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Doktora Tez İzleme Komitesi atanabilir.
Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; tez danışmanı ve
tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Doktora
tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, programdan ilişiği kesilir.

(4) Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için Doktora Tez İzleme Komitesi, her dö-
nem akademik takvimde  belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili
dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce Komite üyelerine yazılı rapor sunar; bu raporu, Doktora Tez İzleme Komitesi önün-
de sözlü olarak savunur. Ancak yurtdışı öğrenci değişim programları çerçevesinde ya da en az
üç ay görevli olarak yurtdışındaki eğitim/araştırma kurumlarında olan öğrenci, savunmasını
video konferans yöntemiyle yapabilir. Bu raporda, o dönemde yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin rapor dönemindeki tez ça-
lışması, Komite tarafından başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Bu sonuca göre tez izleme
raporuna, danışman tarafından Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ) harf notu verilir. Tezin o dönemki
izleme sürecinden başarısız bulunan öğrenci için Komite tarafından gerekçeli rapor hazırlanır.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
programdan ilişiği kesilir. 
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(5) Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden biri olmaksızın doktora
tez önerisi savunmasına birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, doktora tez önerisi
vermiş olsa dahi başarısız sayılır. 

Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması 
MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisi; Kılavuz hükümlerine

uygun olarak yazdığı tezini, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlan-
dığı tarihe kadar jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, ayrıca
tezi ile birlikte özgün çalışmasını da jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez da-
nışmanı; tezin, Kılavuzdaki yazım kurallarına uygunluğunu inceler. Danışman; tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla enstitüye gönderir.

(3) Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez izleme komitesinin en az dört kez
toplanmış olması gerekir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri,
doktora programı için üçü öğrencinin Doktora Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri
olmak üzere beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi
için de jüri, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az ikisinin başka bir
yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev
yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sı-
nava katılamadığı durumda, bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(5) Enstitü tarafından alınan söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve
tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belir-
lenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde belirlenmiş gün ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Doktora programında sınav;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik
ise; özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması, sanatsal çalışmaya ait soru-cevap bölümü ve
tezin savunulmasından oluşur. Doktora programında sınav veya sanatta yeterlik; öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı olan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir. 

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak dok-
tora tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Savunma sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.
(9) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program-

dan ilişiği kesilir.
(10) Düzeltme kararı verilen tez/sanatta yeterlik çalışması için öğrenci, gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini/sanatta yeterlik çalışmasını tekrar danışmanına sunar. Danışmanın
tezin/sanatta yeterlik çalışmasının savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez/sanatta
yeterlik çalışması, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci,
en geç altı ay içinde düzelttiği tezini/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edil-
meyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 
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(11) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden
tezde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talepleri durumunda, reddedilen te-
zinin/sanatta yeterlik çalışmasının enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul
edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(12) Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi,
danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe
olan lisansüstü program öğrencisi; tezini, İngilizce de yazabilir.

Doktora/sanatta yeterlik diploması
MADDE 38 – (1) Tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci; tezini, tez da-

nışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin, Kılavuz koşullarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile sekiz kopyasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili
enstitüye gönderir.

(2) Sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrenci, Müdürlük tarafından se-
çilen özgün çalışmasını Güzel Sanatlar Enstitüsüne teslim eder.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora/sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Kılavuza uygun bulunan öğrenciye;
doktora/sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu tez teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
durumunda programdan ilişiği kesilir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(5) Doktora/sanatta yeterlik programında mezuniyet tarihi, tezin jüri tarafından kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir. 

(6) Doktora/sanatta yeterlik tezinin bir kopyası tezin tesliminden itibaren üç ay içinde
elektronik ortamda, ilgili enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri 
MADDE 39 – (1) Disiplin işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 22/5/2013 tarihli ve 28654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süre-

ler, 2016-2017 eğitim-öğretim  yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 

Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kadir Has
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce (İngilizce veya Türkçe
ve İngilizce karma) olan lisans programlarında öğrencilerin İngilizce bilmeleri zorunludur.

(2) Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen
ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde
ve belirlenen sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını bel-
gelendirmeleri şartı aranır. Öğrenciler lisans öğrenimine başlayabilmek için geçerli sınav sonuç
belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil bel-
gesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve lisans öğre-
nimine başlayabilmek için söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan al-
mak zorundadırlar.

(3) En az son üç yılında, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke va-
tandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurum-
larda tamamlayanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından muaftır.

(4) Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi sunmayan, Üniversitenin İngilizce
yeterlik sınavına girmeyen ya da bu sınavdan başarısız olan veya üçüncü fıkradaki muafiyet
koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Programına devam
etmekle yükümlüdürler.

(5) İngilizce Hazırlık Programından muafiyete esas olabilecek diğer koşullar Senato
tarafından belirlenir.

(6) Bu maddedeki esaslar, öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce (İngilizce veya
Türkçe ve İngilizce karma) olan lisans programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran
öğrenciler hakkında da uygulanır.”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Üniversite tarafından geri alınır ve imha edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(7) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri, notları ve
kredileri gösteren bir belge verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bir yarıyıl en az 14 haftadır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci ön lisans veya lisans öğrenimine birinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi ola-
rak başlar. Öğrencinin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmesi için her defasında birinci yarıyıldan
başlayarak öğrencinin bulunduğu yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyıl-
ların nominal kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 6 kredi eksiğini başarmış olması zo-
runludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 6 kredi daha alarak mezun olabilecek
durumda olan öğrencilerin bu madde ve 30 uncu madde hükümleri uyarınca belirlenen kredi
yükleri, 30 uncu maddede tarif edilen öğrenci statülerine bakılmaksızın, ilgili birim yönetim
kurulu tarafından, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere,
en fazla 6 kredi arttırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu
durumdaki öğrencilere bu dersten VF notu verilir ve bu öğrencilerin listesi derslerin son haftası
içerisinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) E (eksik) notu, yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme

ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için ge-
rekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik
takvimde belirtilmiş olan notların ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamam-
layarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm
başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatıla-
bilir.

b) G (geçti) notu, kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlen-
dirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu ortalama hesaplarına katılmaz.

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf
notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda derse başarıyla devam etmekte
olan öğrencilere verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

d) T (tekrar) işareti, bir dersin tekrar alındığını göstermek için kullanılır. Seçmeli bir
dersin yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alındığında da, bu dersin T ile işaretlenmesi
gerekir.

e) H (hariç) işareti, bir dersin ortalama hesabından hariç tutulduğunu göstermek için
kullanılır.

f) TR (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına
katılan öğrencilerin, almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim
yönetim kurulunca kabul edilmiş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.
ğ) K (kaldı) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredisiz derslerde, nihai harf notunun ve-

rileceği yarıyılların sonunda başarısız olunan ders için verilir.
h) DN işareti, başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp öğrencinin öğretim planındaki

derslerden birinin muafiyetine esas teşkil etmiş olan bir dersin notunun Üniversite not sistemine
dönüştürülerek, muaf olunan dersin notu olarak kabul edildiğini gösterir.
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ı) TD işareti, öğrencinin ilgili dersten tek ders sınavına girdiğini gösterir.
i) MD işareti, öğretim planı dışında alınan ders(ler)i gösterir.
j) NY işareti, öğrencinin ilgili dersten not yükseltme sınavına girdiğini gösterir.
k) NGR işareti, öğrencinin ders notunun akademik takvimde belirtilen süreler içinde

girilmemiş olduğunu gösterir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son
tarihten itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF notuna
dönüşür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Başarısız öğrenciler, bulundukları yarıyıl için ders planlarında öngörülen nominal
kredi yükünü aşmamak üzere öncelikle önceki yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri, ders
kaydı yaptıkları yarıyılda açıldıkları takdirde, almak zorundadırlar. Öğrenciler isterlerse not
yükseltmek için koşullu başarılı (DD ve DC) oldukları dersleri de nominal kredi yükünü aş-
mamak şartıyla alabilirler. Başarısız öğrenciler bulundukları yarıyıldan hiç almadıkları yeni
bir ders alamazlar ancak almak zorunda oldukları dersler ile nominal kredi yükünü doldura-
mayan öğrenciler, bulundukları yarıyıl öncesindeki yarıyıllara ait hiç almadıkları en çok iki
dersi alabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara (vize) sınavı, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı ve
not yükseltme sınavından oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, girmedikleri bu sınavlar yerine ma-

zeret sınavı yapılmaz.
(5) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde Üni-

versiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına
katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavları için
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü, yedinci ve sekizinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tek ders sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra yapılır. Yaz öğretimi
sonunda, mezuniyet için birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki koşulları sağlayan öğrenciler
için tek ders sınavı açılabilir.” 

“(7)  Tek ders sınavında başarısız olan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, izleyen
yarıyılda dersin açılması halinde derse kaydolurlar. Dersin açılmaması halinde öğrenci akade-
mik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan
öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlana-
mazlar.”

“(8) Tek ders sınavında başarılı olduğu halde ağırlıklı genel not ortalamalarını 2.00
veya üstüne çıkaramayan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, genel not ortalamalarını
yükseltmek için izleyen yarıyılda seçecekleri bir veya daha fazla derse tekrar kaydolurlar.
Öğrencinin tekrar alabileceği ders(ler)in açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi
belirtilen bir sonraki not yükseltme sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden
öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

“(9) Tek ders sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Not yükseltme sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra tek ders sı-
navları ile birlikte yapılır. Yaz öğretimi sonunda, mezuniyet için birinci fıkradaki koşulları sağ-
layan azami süresi içindeki öğrenciler için tek ders sınavıyla aynı tarihte not yükseltme sınavı
açılabilir. Aynı dönemde hem tek ders hem de not yükseltme sınavına girilmesi mümkün de-
ğildir.”

“(6) Not yükseltme sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(5) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken herhangi bir nedenle ilişiği

kesilmiş veya mezun olup ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversitenin bir ön lisans veya
lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yük-
seköğretim programında başarılı oldukları eşdeğer derslerden muafiyet talep etmeleri halinde,
muaf tutuldukları derslerin kredilerinin toplamının 17’ye bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl
sayısı, öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür. Derslerin kredilerinin toplamının 17’ye
bölünmesi sırasında virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve üzerinde
ise bir üst tam sayıya tamamlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteden mezun olanlara, mezuniyet kredisini, ağırlıklı genel not ortalamasını,
devam ettikleri bölüm veya program ile aldıkları ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini,
başarı notlarıyla birlikte gösteren not döküm çizelgesi verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğren-
cilerden yarıyıl not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 ara-
sında olanlar ise yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Herhangi bir yarıyılda not döküm çizel-
gesinde hariç tutulmamış K, FF veya VF notları bulunan öğrenciler, not ortalamaları belirtilen
aralıklarda olsa bile, o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre, öğrenci için oluşturulmuş olan elektronik posta adresine ya da öğrencilerin
Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli ve taahhütlü olarak yapılabilir. Üniver-
sitenin ilgili biriminde imza karşılığı yapılan tebligat da geçerlidir.”

“(3) Öğrenciye ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için
ayrılmış resmi ilan panolarında yapılmış duyurular da tebligat yerine geçer.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2015 29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/12/2015 29569
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU ÖĞRENME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-

ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğ-

renme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUYOM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin bulunduğu bölgede kişi, kurum-kuruluşlara mesleki,

teknik, sosyo-kültürel ve kişisel gelişim eğitimlerini sürekli eğitim programları aracılığıyla

sunmak ve bu sayede üretkenliği ve verimliliği artırmaktır.

(2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere kurslar, se-

minerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek, eğitim programları planlamak, eğitim

taleplerini projelendirmek ve danışmanlık hizmeti vermek, görsel, işitsel, doğrudan ve/veya

uzaktan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, belge ve ser-

tifikalar vermek, yayınlar yapmak, bu faaliyetleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. 
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Merkezin görevleri ve faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde beceri kazandırma, meslek edindirme, mesleki ya da

disiplinler arası alanlarda uzmanlık, kariyer geliştirme gibi kişisel kapasite artırıcı eğitim prog-
ramları düzenlemek, eğitim-sertifika programları ile ilgili eğitim materyallerini oluşturmak,
yayınlar hazırlatmak, belge ve sertifika programları oluşturmak,

b) Sürekli eğitim faaliyetlerini tanıtmak için Üniversite içinde ve dışında seminerler,
konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek veya düzenlemelere katkı sağlamak, tanıtım çalış-
maları için afiş, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yaptırmak ve dağıtmak, 

c) Akademisyen ve öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili konulara yönelmesini, bilimsel
çalışma yapılmasını özendirmek ve  bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak, 

ç) Üniversitede sürekli eğitimin altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde
çalışmalar yapmak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi
alışverişinde bulunmak,

e) Üniversite içinde düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm prog-
ramları ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

f) Sürekli eğitim kapsamında Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konulardaki görevleri yü-

rütmek üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki öğretim elemanını üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin düzenli olarak yü-

rütülmesi, geliştirilmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu kurmak,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezin idari görevlerini yürütmek, komisyonlar kurmak, ihtiyaç duyulan idari per-

sonel (tam zamanlı-kısmi zamanlı) alımı için Rektörlüğe görüş sunmak,
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e) İlçelerdeki Üniversite birimlerinde Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere birim ko-
ordinatörlerini görevlendirmek,

f) Üniversitede verilecek eğitim ve sertifika programlarını organize etmek üzere eğitim
programı koordinatörlerini görevlendirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre
ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı
yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve amaca uygun olarak, Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili ko-

nularda kararlar almak, 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son şeklini ver-

mek ve onaylamak,
c) Düzenlenmesi planlanan sürekli eğitim kapsamındaki tüm programlar ile ilgili alınan

kararları Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin bilimsel, idari ve mali plan ve programlarını hazırlamak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir kurul olup Yönetim Kuruluna görüş bil-

dirir. Danışma Kurulu, Üniversite öğretim elemanlarından üç ve Merkezin çalışma alanlarına
katkıda bulunabilecek kamu, özel kurum ve kuruluşlardan yedi olmak üzere, Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle
yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu,
Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Yönetim Kurulunun hazırladığı gündemle
toplanan Danışma Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 5/6/2005 tarihli ve 25836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman  Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının 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) Alan koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında gerekli koordinasyonu

ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Hedef kitle: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki kişiyi,
ç) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu prog-

ramı yürüten kişiyi,
f) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Pamukkale 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) Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz

sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve bilimsel
anlamda gelişmelerini sağlamak.

b) Bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlayabilmek, çocuklara ve gençlere ya-
parak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgu-
lama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırabilmek.

c) Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşıl-
masını destekleyebilmek, bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale ge-
tirebilmek. 

ç) Yaşamın her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında yer alan bilim ve sanatın
bireyin gelişiminde önemli bir yeri olduğunu gösterebilmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hedef kitlenin üniversite ortamında genel bilgi ve birikimlerini artırmak.
b) Hedef kitledeki yetenekli bireyler için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi

yeteneklerine yönelik destek sağlamak.
c) Hedef kitlenin akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çalışmalar

yapmak ve becerilerini geliştirmek.
ç) Hedef kitleye Merkezin faaliyetleri kapsamında Üniversite ve imkânlarını tanıtmak.
d) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde

faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk ve gençlik faaliyetleri kapsamında yapılan or-

ganizasyonlarla işbirliği yapmak.
f) Hedef kitleye yönelik Üniversitedeki akademisyenler ve ilgili eğitim kurumlarının

birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.
g) Hedef kitleye yönelik farklı eğitim programlarının olumlu etkiler yaratacağına dikkat

çekmeye yönelik etkinlikler yürütmek.
ğ) Etkinlik alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri,

meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve araştırmalar planlamak, bu araş-
tırmalara konu ile ilgili çalışan araştırmacıların da katılımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulun-
madığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı
ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ça-

lışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl
süreyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev
süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, ka-
lan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az bir kez olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.
c) Merkezin planlanan programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru ve öğrenci

kabulü usulleri, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda
kararlar almak.

ç) Merkez ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarının kullanılması husu-
sunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Merkezin bütçesini yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
e) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan altı kişiden oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
Alan koordinatörü, program koordinatörü ve görevleri
MADDE 13 – (1) Alan koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari perso-

nel ya da Üniversite dışından bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda görev yapmak üzere Mü-
dürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve/veya Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak
hedef kitlenin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemek,
program süresince hedef kitlenin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli
önlemleri almaktır.

(3) Program koordinatörü, alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tara-
fından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır. Ger-
çekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

(4) Program koordinatörünün görevi; program çalışması yapmak, içeriğini ve aşama-
larını oluşturarak alan koordinatörüne sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını
belirlemek, alan koordinatörünün onayından sonra, program ile ilgili kararları Yönetim Kuru-
luna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2011/353 
KARAR NO : 2016/100 
DAVACI : K.H. 
KATILAN : İSMET YILDIZ - Ahmet oğlu, 1953 doğumlu 
SANIK : ÜSTÜN YILDIZ, İsmet ve Aynur oğlu, 01/01/1985 BAKIRKÖY 

doğumlu, İSTANBUL, BAHÇELİEVLER, Siyavuşpaşa Mah./köy 
nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Yiğit Sk. No: 2 İç Kapı No: 28 
Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde oturur. TC Kimlik No:54451046278 

SANIK : NECMETTİN SERBEST, Çelebi ve Sevdiye'den olma, 15/10/1958 
İstanbul doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Yeşiltepe Mah./köy 
nüfusunda kayıtlı olup halen Yeşiltepe Mah. 52/2 Sok. No: 10/2 
Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde oturur. Evli, 3 çocuklu, 
Okuryazar, Beyanına göre sabıkasız, İşçi, aylık geliri 1.000 TL. TC 
Kimlik No: 31936854436 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel 
Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık. 

SUÇ TARİHİ : 30/09/2010 
SUÇ YERİ : İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE 
KARAR TARİHİ : 14/03/2016 
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanıklar Üstün YILDIZ ve Necmettin 

SERBEST hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonucunda verilen 
karar gereğince, 

1 - Sanık Üstün Yıldız'ın müştekinin oğlu olduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan 
dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı hakkında TCK'nun 167/1-b Md. gereğince CEZA 
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 

2 - Sanık Necmettin Serbest'in üzerine atılı dolandırıcılığa teşebbüs suçunun unsurları 
oluşmadığından sanığın atılı dolandırıcılığa teşebbüs suçundan BERAATİNE, 

3 - Sanıklar birlikte hareket ederek müştekinin kimlik bilgileriyle sahte düzenleme 
şeklinde vekaletname düzenlettirdikleri anlaşıldığından eylemlerine uyan TCK'nun 204/1 Md. 
gereğince takdiren suçun işleniş biçimi nazara alınarak asgari hadden 2 YIL HAPİS CEZASI İLE 
AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, 

Belgenin noterde düzenlenmesi nedeniyle aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden 
olması sebebiyle sanıklara verilen ceza TCK’nun 204/3 Md. gereğince 1/2 oranında artırılarak 3 
YIL HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların ikrarı nedeniyle sanıklara verilen ceza lehlerine takdiri indirim nedeni sayılarak 
TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanıkların 2 YIL 6 AY HAPİS 
CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA  

Sanıklar hakkında TCK'nın 53 maddesinin uygulanmasına,  
Başkaca arttırım ve indirim uygulanmasına takdiren yer olmadığına, Ceza miktarı 

itibarıyla sanıklar hakkında CMK'nun 231 ve TCK'nun 51 maddelerinin uygulanmasına yer 
olmadığına, 

Bu yargılama için yapılan (22,00) TL yargılama giderinin sanıklardan yargılama 
giderlerine sebebiyet verdikleri derecede ayrı ayrı tahsili ile hazineye irad kaydına 

Karar verilmiş olup, mahkememizce verilen karar sanıkların yokluğunda verildiği, tüm 
aramalara rağmen sanıkların adreslerinin tespiti yapılamamış olup, karar tebliğ edilemediğinden 
işbu karar 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanıklar 
Üstün YILDIZ ve Necmettin SERBEST'e tebliğine, 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra sanıklara tebliğ işleminin 
yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıklardan tahsil edileceği 
hususu ilanen tebliğ olunur. 6843 
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Bodrum 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
 

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Sanık 

Adı Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri-Tarihi Suç Cezası 

1 2015/355 2016/419 13.05.2016 
VERONİQUE 

MESSEMAN 
MARSEL 

FRANSA 

1957 

5237 Sayılı 

Yasanın; 142/2- h. 

maddesi uyarınca 

hırsızlık 

Hükmün 

açıklanmasının geri 

bırakılması 

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 
edildiği ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı 
Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün, ayrıca temyiz 
dilekçesinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi 
Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan 
masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 6949 

—— • —— 
Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
 

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Müştekinin 

Adı Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri-Tarihi Suç Ceza 

1 2011/5 2013/8 3.10.2013 

ARRON 

DAVİD 

POLLOCK 

DAVİD 
KUZEY İRLANDA 

1988 

5237 SY TCK 225/1 Hayasızca 

Hareketlerde Bulunmak 
H.A.G.B. 

 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği 

ve zabıtaca da yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de ilanen 
tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı 
hususu ilanen tebliğ olunur. 7033 

—— • —— 
Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/475 
Karar No : 2014/806 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Muhammed ve Nesime oğlu, 1994 Suriye 

doğumlu, UBEYDE MUHAMMED ALİ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 
Yasanın 3/18, 5237 sayılı TCK'nın 62, 50/1, 52/4 maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay hapis ve 
1660,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu eşyaların ise TCK'nın 54/4 
maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay 
temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık UBEYDE MUHAMMED ALİ'ye tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 7034 

————— 
Esas No : 2006/207 
Karar No : 2016/39 
Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Zini oğlu, 1971 

Çınar doğumlu, CEMİL ESMER hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 sayılı TCK'nın 268 
delaletiyle TCK'nın 267/1 maddesi gereğince TCK'nın 67. Maddesi gereğince zaman aşımı 
nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş, karar sanık CEMİL ESMER'e tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 7035 
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Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/611 

KARAR NO : 2016/23 

DAVACI  : K.H. 

SANIK : DENİZ AKAGÜN, Hüseyin ve Hatun kızı, 10/08/1981 KAYSERİ 

doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, GÖKSUN, Keklikoluk nüfusunda 

kayıtlı. Adresi bilinmiyor. TC Kimlik No: 41455822854 

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 

SUÇ TARİHİ  : 22/08/2014 

SUÇ YERİ  : KONYA 

KARAR TARİHİ : 19/01/2016 

HÜKÜM: 

Sanığın müştekiye yönelik işlediği sabit olan nitelikli hırsızlık suçundan dolayı eylemine 

uyan TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ile suç 

konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere sanığın 5 yıl 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul 

edilerek cezasından TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 

SANIĞIN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında başkaca herhangi bir artırım ve indirim uygulanmasına takdiren yer 

olmadığına, 

Sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu 

olarak hakkında TCK'nın 53/1,2,3. maddesinin uygulanmasına. 

Yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında CMK'nın 231 ile TCK'nın 50 ve 51. 

maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına, 

3 davetiye gideri 27 TL, 3 posta gideri 5,60 TL olmak üzere toplam 32,60 TL yargılama 

giderinin CMK'nın 324 ve 325. maddeleri gereğince sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına, 

Dair, gıyabi hükmün sanığın yapılan bütün araştırmalara rağmen bulunamadığı ve 

kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'nin ilk çıkacak 

nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve Yargıtay temyiz yasa 

başvuru yolu açık olmak üzere (temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve 

yerine getirileceği) ilanen tebliğ olunur. 7682 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
AĞIR İŞ MAKİNASI VE AĞIR İŞ KAMYONLARINDA BULUNAN KLİMALARIN ARIZA, 

MONTAJ VE PARÇA DEĞİŞİMİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89    45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Faks: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih ve 

Saati Süre 
Ağır İş Makinası ve Ağır İş 
Kamyonlarında bulunan Klimaların 
Arıza, Montaj ve Parça Değişimi 
Hizmet Alımı işi 

2016/345003 2016 - 1543 
20.09.2016 

14:00 
365 
gün 

 
b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

(Soma/MANİSA)’dır. 
c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ 

MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89    45500 

Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7784/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 
Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Teşekkülün: 
a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
İhale Kayıt 

No Dosya No 
Şartname 

Bedeli 
İhale 
Tarihi 

1 
DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ 

RULO LASTİĞİ 
50.000 
Adet 

2016/335702 TER-AEL-2016-0134 175,00 - TL 28/09/2016 

2 

BAND EKLEM 
MALZEMESİ, STG 

KAUÇUĞU VE KAUÇUK 
HAMURU 

5 
Kalem 

2016/335693 TER-AEL-2016-0133 150,00 - TL 29/09/2016 

3 TAMBUR KAPLAMA İŞİ 
18 

Kalem 
2016-338237 TER-AEL-2016- 120,00 - TL 30/09/2016 

 
b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir. 
d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının 
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4-1. İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dökümanını satın alması zorunludur. 

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dökümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 - 524 22 80) 
Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dökümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 
Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 7778/1-1 
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YAPIM İŞLERİNİN PROJELERİNE GÖRE YAPTIRILMASI KARŞILIĞINDA 
TAŞINMAZ MAL TRAMPASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü İdare 

Binası, YADÜ (Yangın Acil Durum Ünitesi), Çevre Düzenlemesi ve Silifke Orman İşletme 
Müdürlüğü YADÜ (Yangın Acil Durum Ünitesi) Binası ile Bahçe Düzenlenmesi Yapımı işlerinin 
projelerine göre Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 37. maddesi ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 
Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Akdeniz Mah. Alpaslan Türkeş Bul. No: 36 Erdemli/ 

MERSİN 
b) Telefon ve faks numarası : 0324.515 12 19 - 0324.515 30 77 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Mersin İli, Erdemli İlçesi, Akdeniz Mah. Alpaslan 

Türkeş Bul. No: 36’da bulunan yerleşke içerisine, zemin+ 
2 kat’dan oluşan Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası, 

  2) Mersin İli, Erdemli İlçesi, Akdeniz Mah. Alpaslan 
Türkeş Bul. No: 36’da bulunan yerleşke içerisine, 1 adet 4 
katlı 8 daireden oluşan Yangın Acil Durum Ünitesi ile 
bahçe düzenlenmesi, 

  3) Mersin İli, Silifke İlçesi, Toros Mahallesi Malazgirt 
Bulvarında bulunan Silifke İşletme Müdürlüğüne ait 
yerleşke içerisine, 1 adet 4 katlı 8 daireden oluşan Yangın 
Acil Durum Ünitesi ile bahçe düzenlemesi, 

  işlerinin projelerine göre anahtar teslimi usulüyle 
yaptırılması karşılığında; Mersin İli, Erdemli İlçesi, 
Merkez, Mahallesi, 994 Ada, 2 Parselde, 
Yüzölçümü:2.000 m2, Hisse Oranı:977/1000, Sahibi: 
Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal’ın 
verilmesi. 

b) Taşınmaz mal tahmin 
    edilen satış bedeli : 4.711.820,00 TL. 
c) İnşaat bedeli : 4.706.483,00 TL. 
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim 

günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Akdeniz Mah. 

Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 36 (İhale Salonu) Erdemli/ 
MERSİN 

b) Tarihi ve saati : 09/09/2016 Cuma günü Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
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4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve 
sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ziraat Bankası Erdemli Şubesinde bulunan IBAN 
TR57 0001 0004 9032 4885 9950 01 numaralı hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.1.10. Doküman alındı belgesi. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. Alpaslan Türkeş 

Bulvarı No: 36 Erdemli / MERSİN adresinde görülebilir ve KDV Dahil 500,00 (Beş yüz) Türk 
Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası 
Erdemli Şubesinde bulunan IBAN TR57 0001 0004 9032 4885 9950 01 numaralı hesabına 
yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü 
Akdeniz Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 36 Erdemli / MERSİN adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz 

Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No: 36 Erdemli / MERSİN adresindeki İhale Komisyonu 
Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. Alpaslan 
Türkeş Bulvarı No: 36 Erdemli / MERSİN adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım 
maliyeti arasındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar 
teslimi sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler 141.354,60 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren altmış (60) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7797/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN 
KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 
altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 
talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci 
maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.  

COĞRAFİ İŞARETİN  
Başvuru Tarihi : 15.05.2015 
Başvuru No : C2015/019 
Coğrafi İşaretin Adı : Göynük Tokalı Örtme 
Ürünün Adı : Örtme / Örtü 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti 
Başvuru Sahibi : Göynük Belediyesi İktisadi Kamu İşletmesi 
Başvuru Sahibinin Adresi : Şehit Mehmet Diri İşhanı No: 3    14780 Göynük / BOLU 
Kullanım Biçimi : Markalama  
Coğrafi Sınır : Bolu iline bağlı Göynük ilçesi ve ilçeye bağlı köyler  
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Örtme terimi örtünme eyleminden türetilmiş, yörede örtünmek için kullanılan başörtüsü 

anlamındadır. Göynük tokalı örtme, dokumacılığın çok uzun yıllardan beri yapıldığı ve geleneksel 
hale geldiği Göynük’te üretilen, kısa kenarları ve baş üstüne gelen kısmı desenli, iki parça, ince 
pamuklu bez dokumanın birleşmesinden meydana gelen, kısa kenarlarında kırmızı püsküller 
bulunan bir örtüdür. Kısa kenar saçaklarına bağlanan kırmızı püsküllere yörede toka denildiği için 
bu örtülere tokalı örtme denilmektedir. Örtmelerin boyutları, 173 cm boyunda ve en iki parçanın 
birleşiminden oluştuğu için 92 (46*2) cm ya da 200 cm boyunda ve en iki parçanın birleşiminden 
oluştuğu için 100 (50*2) cm şeklindedir. Örtmeler birbirinin aynı olan, sadece uzun kenardaki baş 
üstü deseni farklı olan iki parça halinde dokunur. Parçalar desensiz uzun kenarından süslü dikişle 
birleştirilerek kullanılır. Zemin bezayağı dokuma örgüsüne sahiptir. Dokuma sıklığı ortalama 
olarak cm2’de 20 çözgü*20 atkı, fitilli çözgülerde ise 13-14 çözgü arasındadır. Atkı ve çözgü 
iplikleri 20/1 Ne., kıvrak denilen tek kat bükümlü pamuk ipliğidir. Bu iplik tezgâhtan çıkan 
dokumanın kendiliğinden kıvrılmasını (bükülü bez şeklini almasını) sağlar. Çözgü ve atkı 
aralarına fitil şeklinde 2-3 katlı kalın beyaz ya da renkli pamuk veya ipek iplikler kullanılabilir. 
Sadece çözgüde fitil kullanılırsa çıbıklı (çubuklu) veya fitilli, hem atkıda hem çözgüde fitil 
kullanılırsa çatkılı örtme adını alır. Ürünün en belirgin ayırt edici özelliği toka adı verilen 
püsküllerdir. Dokumanın kendi kumaşından çıkan püsküller saçak olarak adlandırılırken, yalnızca 
Göynük yöresinde yapılan tokalar, renkli orlon iplerden yapılarak örtmelere sonradan eklenir. 

Bezeme özellikleri: 
Örtme bezemeleri teknik ve motif özellikleri bakımından temelde “baş bezemeleri” ve 

“zemin ve alın bezemeleri” olarak iki gruba ayrılır. 
Baş bezemeleri:  
Örtmelerin kısa kenarlarında uygulanan ve baş örneği olarak bilinen bordürlerde, atkı 

yüzlü ve atkı bezemeli dokuma tekniği uygulanmaktadır. Yani her motif için farklı renkte atkı, 
kendi motif sınırları içinde elle geçirilerek doku ve desen meydana getirilmektedir. Ayrıca bu 
bordürlerde, yatay yönde sınıra yakın iç hat olarak, üç katlı siyah ya da lacivert iplikle oyulgama 
tekniğinde atkı şerit geçirilir. Yörede kullanılan baş bezeme desenleri, gayıklı baş (kayık), göz, 
kilim başı - yarım kilim başı, uzun baş (mezar taşı), makasçık, kelebek, gaydırak (kaydırak), 
çaprazcık (çengel), koyun gözü, mekik baş olarak sıralanabilir. 
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1 - Gayıklı baş (Kayık): Yatık altıgen içinde kum saati biçimli motif ile yan boşluklarında 
yer alan gözlerden meydana gelmektedir. 

2 - Göz: İç içe geçmiş eşkenar dörtgen biçimli renk halkalarından oluşmaktadır. Göz 
motiflerinin ara boşluklarında dörtlü benekler bulunmaktadır. 

3 - Kilim başı - Yarım kilim başı: Ortasında göz şeklini çevreleyen basamaklı üçgenlerin 
üst üste sıralanmasından meydana gelen altıgen çerçeveli şekildir. Bu motif bazen tam simetrik 
düzende tamamlanmış, bazen de altıgen oluşturulmadan asimetrik biçimli yarım olarak 
uygulanmaktadır. 

4 - Uzun baş (Mezar taşı): Enine geniş bir altıgen içinde, ortada yer alan bir eşkenar 
dörtgenin iki yan köşesinden çıkan yatay orta eksene bağlı, içe kıvrılan iki koldan meydana gelen 
bir desendir. Motif sınırları içinde kalan üçgen boşluklar farklı renkte doldurulmaktadır. 

5 - Makasçık: Diyagonal yönde birbirini kesen iki çubuk ve ara boşluklarında yer alan göz 
motiflerinden meydana gelmektedir. 

6 - Kelebek: Diyagonal yönde birbirini kesen iki çubuğun meydana getirdiği üçgen 
dolgular kanat şeklindedir; yatay yönde meydana gelen eşkenar dörtgen biçimli kelebeklerin ara 
boşluklarında göz motifleri yer almaktadır. 

7 - Gaydırak (Kaydırak): Birbiri üzerinde diyagonal yönde kayan basamaklı üç hattan 
meydana gelmektedir. 

8 - Çaprazcık (Çengel): Enine geniş bir altıgen içinde yatık ‘S’ biçimli bir motiftir. 
9 - Koyungözü: Birbirine ekli göz motiflerinden meydana gelmektedir. 
10 - Mekik baş: Şematik bir mekik biçimindeki motiftir. 
Zemin ve Alın Bezemeleri: 
Zemin ve alın bezemeleri, kısa kenar bordür sınırının hemen üstünde ve uzun kenarlarda, 

bazen kenar boyunca ince bir hat şeklinde alın deseni ile bağlantılı olarak, bazen sadece baş 
üstüne gelen alın deseni bordürlerinde, bazen de orta zeminde bulunan küçük motifler şeklinde 
uygulanırlar. Bu motiflerde dokumanın kendi atkıları arasına ilave atkı (kalın ve renkli bezeme / 
nakış atkısı) geçirme (brokar) tekniği uygulanır. Bu teknikte desen atkısı motif sınırları içindeki 
çözgü aralığında, bezayağı bağlama ile gidiş dönüş yaparak fazladan bir atkı sırası oluşturur. Alın 
deseni, örtmenin uzun kenarının tam ortasına yerleştirilir. Her iki uzun kenarda da alın deseni 
vardır ve farklıdır. Böylece farklı ve her iki tarafı değiştirerek kullanma imkânı bulunmaktadır. 
Bir taraf daha renkli, diğer taraf ise daha sade renklerle yapılır. Bunun nedeni kişinin ruh haliyle 
ilintilidir. Eğer kişi mutsuzsa daha sade kısmı alına gelecek şekilde kullanır, mutlu ise renkli 
kısmı alına gelecek şekilde kullanır. Bu durum yalnızca Göynük yöresine has bir kullanımdır. 
Zemin ve alın deseninde kullanılan motifler arasında en öne çıkanları, goguk (gügük - yaban 
lalesi), para, kelebek, gaydırak (kaydırak) motifleridir.  

1 - Goguk (Gügük - yaban lalesi): Dokumanın boyu yönünde alın kısmında sıralanan V 
harfi şeklindedir. Bazen birleşen uçlarda farklı renk kullanılarak, bazen içleri farklı renkle 
doldurularak, bazen de iç içe geçmiş biçimlerde uygulanmaktadır. 

2 - Para: Yuvarlak bir top ya da daire biçimindedir. Bu motif de gogukta olduğu gibi 
bazen ortasında farklı renk kullanılarak bir çiçeğe benzetilmekte, bazen de yarım daire veya oval 
biçimlerde isimlendirilemeyen süsleme unsurları şeklinde yapılmaktadır. 

3 - Kelebek: İki üçgen kanadın birleşiminden meydana gelmektedir. 
4 - Gaydırak (Kaydırak): Hem zeminde hem de baş desenlerinde görülmektedir. Baş 

bezemelerinde kullanılan desenin aynısıdır. 
Biçimlendirme Özellikleri: 
Örtmelerin kısa kenarlarında uygulanan bordür şeklindeki desenlerde bir motifin tekrarı 

ile oluşturulan bağlantılı ya da bağlantısız sıralamalı kompozisyonlar görülmektedir. Kısa kenar 
bordür üstü ile uzun kenar desenlerinde ise bağlantısız sıralamalı kompozisyonlar görülmektedir. 
Desen ve tokalarda kullanılan ipliklerde, ağırlıklı olarak, renk çeşitliliği sağlaması açısından orlon 
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iplik kullanılmaktadır. Orlon ipliklerin yaygınlaşmasından önce desen ve tokalarda kök boyalar 
ile renklendirilmiş pamuk ve ipek iplikler kullanılmıştır ancak bu ipliklerde renk çeşitliliği 
oldukça sınırlı kalmaktadır. Göynük tokalı örtmelerinin en belirgin özelliği, iki kısa kenara 
bağlanan “toka” adı verilen püsküllerdir; tokalı örtme ismini de buradan almaktadır.  

Renk Özellikleri: 
Göynük tokalı örtmelerinin zemin renkleri ekru, krem ve beyazın tonlarından oluşur. 

Göynük tokalı örtmelerinde hardal rengi şeritler bulunmamaktadır. Fitillerde ise beyaz, bordo, 
yeşil ve sarı renkler kullanılmaktadır. Kısa kenar bordür zemini bordo ya da koyu kırmızıdır. 
Desen renkleri ise beyaz, koyu ve açık yeşil, parlak sarı ve saman sarısı, açık kiremit kırmızısı, 
koyu mavi ve siyahtır. Bordür dışındaki desenlerde beyaz hariç bütün renkler kullanılır. Orlon 
ipliklerin renk bakımından zengin olması kullanılan renklerin çeşitlenmesine sebep olmuştur. 
Orlon ipliklerin kullanımının yaygınlaşmasından önce dokumalarda kökboyama yöntemi ile 
renklendirilmiş iplikler kullanılmaktaydı fakat bu yöntemde iplik renklerinde çabuk solmalar 
meydana geldiğinden aynı zamanda kökboyama için gerekli bitkilere erişimin zor olmasından 
dolayı kökboyama ile renklendirilmiş ipliklerin kullanımı zamanla azalmıştır. 

Üretim Metodu: 
Göynük tokalı örtmeleri “düzen” adı verilen dokuma tezgâhında yapılır. Düzen, çam 

ağacından yapılmış, iki gücülü ve iki ayaklı, yüksek tipte mekikli bez dokuma tezgâhıdır. Bir 
tezgâhta yerel adları ile ‘‘tefe-tarak, kücü (gücü), vicirdek (kuş/makara), 
selmir/çevirge/göcen/gersiye (selmin), çevirge çomağı/zevle, ayakçak (pedal), çımbar, oklar 
(ağızlık tahtaları)” bölümleri bulunur. Çözgü ipliklerinin eşit aralıkta dağılımını sağlayan, 
kamıştan yapılmış ‘tarak’ ve tarağın yerleştirildiği, ileri ve geri hareket edebilen ‘tefe’ atkı 
ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Madeni telden kücü çerçeveleri, aşağı ve yukarı hareket ederek, 
kücü deliklerinden geçirilen çözgü ipliklerinin arasını açar, yani atkı ipliğinin geçirileceği ağızlığı 
oluşturur. ‘Vicirdekler’ (kuş/makara) ve ‘ayakçaklar’ kücülerin aşağı ve yukarı hareketini sağlar. 
Selmin (selmir, çevirge, göcen ya da gersiye olarak adlandırılan) bölüme çözgü iplikleri veya 
dokunan kumaş sarılır. ‘Çevirge çomağı’ selmini sabitleyen çubuktur. Buna bazı bölgelerde ‘el 
ağacı’ denilmektedir. ‘Çımbar’ ise, dokumanın eninin aynı ölçüde ve düzgün olmasına yardımcı 
olur. ‘Oklar’ ya da ‘ağızlık tahtaları’ çözgü ipliklerinin karışmamasını ve gerginliğini sağlar. 
Çözgü ipliklerine ‘eriş’, atkı ipliklerine ‘argaç’ adı verilir.  

Dokumaya Hazırlık: 
Dokumaya başlamadan önce çözgü hazırlama, yani çözme işleminin yapılması; çözme 

işleminden önce ise çözgü ipliklerinin haşıllanması (yöredeki ifadesi ile çirişlenmesi) gerekir. 
Çirişleme çözgü ipliklerine kaygan ve sağlam bir yapı kazandırır. Haşıl sökme işlemi 
yapılmamaktadır. Bunun sebebi çıkrıkta ip sarılırken haşılın büyük bir kısmının atılıyor olması ve 
haşıl sökme işleminin yapılmasının tokalı kısmının büzüşmesine (tahrip olmasına) sebep 
olmasıdır. Çirişleme yörede buğday unu ile ‘‘birlikte kaynatma haşılı’’ olarak bilinen yöntemle 
yapılmaktadır. 4 kg çözgülük ipliği çirişlemek için 1 kg un ile 20 lt suya ihtiyaç vardır. Un ılık su 
ile ezilerek bulamaç haline getirilir ve karıştırılarak çorba kıvamında pişirilir, içine çile halindeki 
iplikler bastırılarak yaklaşık 30 dakika kaynatılır. Bu süre sonunda sopa ile çıkarılır ve soğumaya 
bırakılır. Sıkılıp çırpılarak asılır. Çözgüde renkli iplikler de kullanılacak ise, renkli iplik çileleri, 
öncelik açık renklere verilerek aynı işlemden geçirilir. Çirişlenmiş nemli haldeki çözgü iplikleri, 
çile halindeki ipi gerdirmeye yarayan ve kolay sarılmasını sağlayan kecireye alınarak çıkrık ile 
masuralara sarılır. Kecire üzerindeki iplik çilesinden çekilen ipliklerle de çözme işlemine 
geçilebilmektedir. Çözme, çözgü ipliklerinin, tezgâha geçirilmek üzere dokuma özelliğinin 
gerektirdiği sayı ve uzunlukta, renk sıra ve sayısı izlenerek birbirine paralel duruma 
getirilmesidir. Çirişlenmiş iplikler nemli halde iken çözme işlemine geçilir. Yer ya da duvar 
çözeğinde hazırlanarak yumak haline getirilen çözgü ipliklerinin, uç kısmına iplik bağlanarak 
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hazırlanan ağızlığa, bir çubuk geçirilerek ipliklerin karışmaması sağlanır ve yüksekçe bir yere 
asılır. İplikler sıra takip edilerek bezayağı dokumayı oluşturacak şekilde, önce kücü tellerinin 
deliklerinden sonra tarak dişlerinden geçirilir. Tarağın ön kısmından sarkan çözgü uçları, küçük 
gruplar halinde birbirine düğümlenerek bir bez arasına sıkıca dikilir ya da oluşan aralıktan bir 
çubuk geçirilir. Çözgüler bez ya da çubuk ile beraber gerdirilerek üst selmine sıkıca bağlanır. 
Kücülerin arkasından uzanan çözgüler, yukardan gelen ipin düzgün bir şekilde yayılarak kücülere 
gelmesini sağlayan maberin üzerinden düzgün bir şekilde yayılarak geçer ve tezgahın arka 
bölümünde bulunan ya da tezgahtan 1,5 - 2 metre uzağa döşemeye sabitlenmiş alt selminin 
altından geçerek tezgahın arka üst bölümüne sıkıca sabitlenir. Kalan çözgü yumağı yüksekçe bir 
yere asılır. Çözgü ipliğinin tezgâha gerildiği bu mesafeye ‘bir gerim’ adı verilir. Dokumada atkı 
ipliği olarak kullanılacak iplikler de çıkrık ile masuralara sarılarak dokumaya hazırlanır. 

Dokuma İşlemi: 
Dokuyucu, dokumaya hazır hale getirilmiş tezgahın sehpasına oturarak, ayaklarını 

ayakçaklar üzerine yerleştirir. Dokumaya uygun özellikteki iplik taşıyan atkı masurası mekikteki 
yuvasına yerleştirilir ve sağ ele alınır. Dokumaya sağ ayakçağa basarak başlanmaktadır. Sağ 
ayakçak ikinci kücüye bağlı olup, ikinci kücü aşağı doğru inerken, birinci kücü yukarı kalkmakta, 
dolayısıyla bu kücülerden geçirilmiş olan çözgü iplikleri bezayağı bağlantı oluşturacak şekilde 
aşağı ve yukarı olmak üzere iki kısma ayrılarak ağızlığın açılmasını sağlamaktadır. Açılan 
ağızlıktan sağdan sola doğru geçirilen mekik, sol el ile karşılanırken, tefe sağ el ile öne çekilerek 
atkı ipliği sıkıştırılır. Ardından sol ayakçağa basılırken tefe ileri doğru itilir, mekiğe de soldan 
sağa doğru geri dönüş yaptırılır. Mekik sağ el ile karşılanırken, tefe bu defa sol el ile öne doğru 
çekilip atkı ipliğinin yerleşmesi sağlandıktan sonra yeniden itilerek yeniden sağ ayakçağa basılır. 
Tezgâhlar iki ayakçaklı olduğundan dokuma, bu hareketlerin tekrarlanması ile meydana 
gelmektedir. Örtmelerin kısa kenarlarındaki kilim desenli bordürler, kilim dokuma tekniği ile 
oluşturulur. Kısa ve uzun kenarlarda bazen de orta zeminde görülen renkli motifler farklı renk ve 
kalınlıktaki ilave atkı ipliklerinin çözgü iplikleri ile motif sınırları içinde bezayağı bağlantı 
kurması ve zemin atkıları arasına sıkıştırılması suretiyle oluşturulur. 

Kısa Kenar Toka Bağlamaları: 
Tokalı örtmelerde, yörede toka adı verilen kenar süslemesi uygulanmaktadır. Kısa 

kenarda fazla bırakılan çözgülerden 5-6 adet alınıp bükülür, aynı yönde bükülen bir diğeri ile 
birleştirilir ve ters yönde bükülerek çift katlı bükümlü saçak oluşturulur. 1-1,5 cm’lik bükümlü 
saçak düğümlenerek sabitlenir. 3-3,5 cm. boyunda az bükümlü kırmızı desen ipliğinden 
hazırlanan püskül, ortasından bükümlü saçak ucuna bağlanır. Tokalar mutlaka kırmızıdır. 

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:  
Tokalı örtmeler Göynük ile özdeşleşmiş dokuma ürünleridir. Örtmelerde yer alan baş üstü 

ve kısa kenar desenleri yöre kültürüne ve geleneklerine bağlı olarak uzun zaman içinde 
oluşturulmuşlardır. Örtmelerin yapım tekniği ve kullanılan desenler nesilden nesile aktarılan 
ustalıkla günümüze ulaşmıştır. Bu sebepten ötürü üretimin her aşaması Göynük’te yapılmalıdır.  

Denetleme: 
Ürünün üretimini, mahreç işaretinin kullanım biçimini, ürün üzerinde belirtilmesini 

ayrıntılı olarak denetlemek üzere Göynük Halk Eğitim Merkezinden bir üye, Göynük 
Kaymakamlığından bir üye ve Göynük Esnaf Sanatkarlar Odasından bir üye olmak üzere toplam 
üç kişiden meydana gelecek bir denetleme kurulu oluşturulacaktır.  

Denetleme yılda en az iki defa yapılacak ve neticeleri rapor haline getirilecektir. Şikayet 
ya da ihtiyaç duyulduğunda denetleme her zaman yapılacaktır. 

Denetimlerde, ürünlerin üretim metodunda belirtilen şekle ve metoda uygun olarak 
üretilip üretilmediği, iplik seçimi, desenlerin ve motiflerin oluşturulması denetlenecektir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


