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YÖNETMELİKLER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN
KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş
ve Gündüz Bakımevleri Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (i) ve (m) bendlerinde yer alan “6-12
yaş grubu” ibaresi “ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden” olarak değiştirilmiş, (f) ve (l)
bendlerinde yer alan “37-66” ibaresi “25-66” olarak değiştirilmiş ve (h), (k) ve (p) bendlerinde
yer alan “0-36” ibaresi “0-24” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer
alan “müdürlüklerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veyahut yetkili serbest proje bürolarından” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “her kuruluş” ibaresi “çocuk kulübü, kreş ve gündüz bakımevinden ayrı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (o) bendlerinde yer alan “0-36” ibareleri “0-24” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) bendinde yer
alan “yüksekliği ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde kuruluş müdürü olacaklarda
aranacak nitelikler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi
veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya
özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.
ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl
Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya
özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer
alan “0-36” ibaresi “0-24” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “37-66” ibaresi “25-66”
olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “6-12 yaş grubunda” ibaresi “ilkokul ve ortaokul
eğitimine devam eden çocuk grubunda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendine birinci
cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Her grup için en az bir grup sorumlusu görevlendirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oluşturulacak komisyon marifetiyle”, üçüncü fıkrasında yer alan “komisyonca” ve beşinci fıkrasında yer alan “komisyon tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/4/2015

29342
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN
GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında
kırsal kalkınma programının hazırlanması, hazırlanan kırsal kalkınma programı ile ilgili uygulamaların etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu, tedbirlerin seçimi, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumlu olan Yönetim Otoritesinin görevleri ile çalışma usul ve
esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci
maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu, 16 ncı ve 17 nci maddelerine ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında akdedilen, 9/11/2015 tarihli ve
2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sektörel Anlaşma ve 8/5/2015
tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çerçeve Anlaşma
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Bağımsız değerlendirici: Program uygulamalarının ve etkilerinin objektif olarak değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Otoritesi tarafından hizmet alımı yöntemiyle görevlendirilen
ve bu görevlendirme dışında Programın uygulanışında herhangi bir görevi, sorumluluğu ve
menfaat ilişkisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiliği haiz değerlendiricileri,
c) Çağrı: Program kapsamında desteklenecek tedbirler, takvimi, bütçesi belli olan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun proje kabul dönemini,
ç) Çerçeve Anlaşma: 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali
Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmayı,
d) Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin oluşturulan yönetim ve
kontrol sistemlerinin etkin ve doğru bir şekilde işlediğine dair doğrulamayı yapmakla sorumlu
olan Hazine Kontrolörleri Kurulunu,
e) İç Denetim Birimi: Bakanlık İç Denetim Birimi Başkanlığını,
f) İletişim ve tanıtım planı: Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım için hazırlanan
planı,
g) İzleme Komitesi: İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel
kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Program ve destekleri ile ilgili, izleme, değerlendirme
süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere oluşturulan komiteyi,
ğ) Katılım Öncesi Yardım Aracı: Avrupa Birliğinin katılım öncesi desteğini,
h) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi: Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eş başkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Yönetim Otoritesi, Kurum ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan ve temel görevi uygulamada Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak
olan komiteyi,
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ı) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
i) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,
j) Mutabakat zaptı: Kurum ile Yönetim Otoritesi arasında imzalanan Program kapsamında yapılacak işbirliği ve görev paylaşımı konusundaki belgeyi,
k) Program: Katılım Öncesi Yardım Aracı kırsal kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan kırsal kalkınma programını,
l) Sektörel Anlaşma: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım
Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Avrupa Birliği Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmayı,
m) Tedbir: Program kapsamında yer alan destekleme konularını,
n) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı
Müsteşarını,
o) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim
ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye’de Avrupa Birliği
fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine Müsteşarını,
ö) Yönetim Otoritesi: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
p) Yönetim Otoritesi Başkanı: Yönetim Otoritesinden sorumlu Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcısını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim Otoritesi ve Görevleri
Yönetim Otoritesi
MADDE 4 – (1) Yönetim Otoritesi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüdür. Yönetim
Otoritesinin Program kapsamındaki görevleri, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde
görevlendirilen Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından
yürütülür.
Yönetim Otoritesinin görevleri
MADDE 5 – (1) Yönetim Otoritesi, Programın mali yönetim prensibine uygun olarak
yönetilmesinden ve uygulamaların izlenmesinden sorumludur. Bu amaçla Yönetim Otoritesi;
a) Kurum ile mutabık kalınarak uygulanacak tedbirleri seçer, seçilen tedbirlere göre
programı hazırlar ve uygulamalar sonucunda ihtiyaç duyulan Program değişikliklerine ilişkin
çalışmaları yürütür.
b) Program uygulamalarının Programın kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini
ve Program kapsamındaki işlemlerin Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara, ilgili Avrupa Birliği
mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunu gözetir.
c) Programın uygulama sürecinin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için
bilgi ve raporlama sistemi kurulmasını, işletilmesini ve güncellenmesini sağlar.
ç) Program uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirmesine dair çalışmaları yürütür.
d) İzleme Komitesinin çalışmalarına yardımcı olur, koordinasyon ve sekretarya görevini
yürütür.
e) Program uygulamalarına ilişkin yıllık ve nihai uygulama raporlarıyla ilgili çalışmaları
Kurum ile işbirliği içerisinde yürütür.
f) Program ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini yürütür.
g) Teknik destek tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.
ğ) Yönetim Otoritesinin görevlerine ilişkin usulsüzlüklere yönelik yapılan başvuruları,
alınan tedbirleri, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesine bildirir.
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h)Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması tedbiri kapsamında
öngörülen faaliyetleri yürütür.
ı) Tarım-çevre-iklim ve organik tarım tedbiri kapsamında öngörülen faaliyetleri yürütür.
i) Program altında çıkılacak her bir çağrı kapsamında tedbirlerin seçimi, zamanlaması
ve uygunluk koşullarının belirlenmesinden ve her çağrıda her tedbir için bütçe tahsisinden sorumludur. Kararlar Kurum ile birlikte verilir.
j) Kurum ile işbirliği içinde Program için tanımlanacak tedbirlerin, kontrol edilebilirliğinden ve doğrulanabilirliğinden sorumludur.
k) Politika amaçlarına veya kaynakların kullanımına yönelik Kurum çalışma düzenlemelerindeki temel değişiklikler için görüş verilmesinden sorumludur.
l) İhtiyaç duyulması halinde yukarıdaki görevlerin bir kısmını başka bir kurum/kuruluşa
yaptırır. Bu durumda, söz konusu görevlerin düzgün ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini,
yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır ve Yönetim Otoritesinin
yaptırılan görevlerin yönetimindeki ve yerine getirilmesindeki tam sorumluluğu, sağlam mali
yönetim ilkesi gereği devam eder.
(2) Yönetim Otoritesi, görevleri ile ilgili konularda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
imzalanan ikili anlaşmalar ve ilgili diğer ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Otoritesinin Çalışma Usul ve Esasları
Programın hazırlanması
MADDE 6 – (1) Program; Yönetim Otoritesi tarafından, Avrupa Birliğinin katılım öncesi kırsal kalkınmaya yönelik olarak sağlanan kaynaklarının kalkınma plan ve programları ile
ulusal stratejiler doğrultusunda diğer iç ve dış kaynaklı kırsal kalkınma program, faaliyet ve
destekleri ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan diğer kaynaklarla tutarlı ve uyumlu bir şekilde
ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanır.
(2) Program hazırlık çalışmaları, Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Komisyon ile koordineli bir şekilde yürütülür.
(3) Program, Komisyon tarafından kabul edildikten sonra Yüksek Planlama Kurulunun
onayı ile yürürlüğe girer.
Programın izlenmesi
MADDE 7 – (1) Programın uygulanmasının etkinliği, etkililiği ve kalitesi, Programda
öngörülen hedefler ve göstergeler ışığında izlenir.
(2) Programın uygulanmasına yönelik mali ve istatistiki bilgiler ile izleme verileri ve
diğer gerekli bilgiler, Kurum ile yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde ve Yönetim Otoritesi
tarafından işletilen bilgi ve raporlama sistemi kullanılarak Kurumdan temin edilir.
(3) Programın izlenmesi çalışmaları İzleme Komitesi ile işbirliği halinde yürütülür. Ayrıca, Program uygulamalarına ilişkin kaydedilen ilerlemeler, Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine ve Komisyona rapor edilir.
Programın değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Program uygulamalarının değerlendirilmesi, Programın amaç ve hedeflerine bağlı olarak, Komisyon ile işbirliği halinde belirlenen izleme ve değerlendirme kriterleri ve göstergeleri çerçevesinde Yönetim Otoritesi sorumluluğunda bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.
(2) Program uygulamalarının değerlendirilmesi sırasında, kaynakların kullanım düzeyi,
uygulamaların etkililiği ile verimliliği ve Programda belirlenen öncelikler üzerindeki sosyoekonomik etki gözetilir.
(3) Programın stratejisini, Program uygulamalarının kalitesini, etkinliğini, etkililiğini
ve tutarlılığını geliştirmek ile Program hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek amacıyla,
ön değerlendirme, nihai değerlendirme ve Komisyon tarafından uygun bulunması halinde ara
değerlendirme gerçekleştirilir.
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(4) Ön değerlendirme; programlama kalitesinin yükseltilmesini ve bütçe kaynaklarının
uygun şekilde tahsisini ve verimliliğini sağlamak amacıyla Program hazırlığı sırasında yapılır.
(5) Program için değerlendirme planı; Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile
istişare halinde hazırlanır. Değerlendirme planı, Komisyonun Programı kabul etmesini müteakip en geç bir yıl içinde İzleme Komitesine sunulur. Değerlendirme planı kapsamında ulaşılan
sonuçlar konusunda İzleme Komitesine her yıl rapor verilir. Raporun bir nüshası da Denetim
Otoritesine gönderilir. Plan kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin özeti yıllık uygulama raporuna eklenir.
(6) Komisyonun uygun bulması halinde, bütçe uygulaması görevlerinin verilmesini takip eden üçüncü yılda bir ara değerlendirme yapılır. Ara değerlendirme raporu, bu fıkrada belirtilen yılın 31 Aralık günü itibarıyla İzleme Komitesine ve Komisyona sunulmuş olur ve değerlendirme raporundaki önerilerin takibi hakkında Komisyon bilgilendirilir.
(7) Nihai değerlendirme en geç Program uygulama dönemini takip eden ilk yılın sonunda yapılır ve en geç söz konusu yılsonunda bu rapor tamamlanarak Komisyona sunulur.
Raporlama
MADDE 9 – (1) Yıllık uygulama raporu, Programın uygulanmasına ilişkin faaliyetleri
içerir ve Kurum ile istişare edilerek 30 Haziran tarihine kadar hazırlanır. Yıllık uygulama raporları, bir önceki takvim yılını kapsar ve Programın tüm uygulama dönemini içeren kümülatif
mali veriler ile izleme verilerini ve bir önceki takvim yılına ait diğer verileri içerir.
(2) Program uygulamalarıyla ilgili bir nihai uygulama raporu hazırlanır. Nihai uygulama
raporu, Program kapsamındaki uygun harcamaların ödenmesi için belirlenen en son tarihi takip
eden altı ay içinde sunulur. Nihai uygulama raporu, Programın tüm uygulama dönemini kapsar
ve son yıllık uygulama raporunu da içerebilir.
(3) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu, İzleme Komitesi tarafından
incelendikten ve onaylandıktan sonra, Komisyona sunulmak üzere Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunulur. Raporların birer nüshası da Denetim Otoritesine ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine sunulur.
(4) Yıllık uygulama raporları ve nihai uygulama raporu;
a) Programın uygulanmasına ilişkin genel uygunluk koşullarında, özellikle temel sosyoekonomik eğilimlerdeki, ulusal, bölgesel veya sektörel politikalardaki değişiklikleri ve gerektiğinde bu değişikliklerin Program yardımı ile diğer Avrupa Birliği mali araçlarından gelen
yardımlar arasındaki tutarlılık açısından sonuçlarını,
b) Uygun olduğu hallerde, sonuç göstergelerinin değerlerindeki değişiklikler de dâhil
olmak üzere mali veriler, ortak ve programa özgü göstergeler ile nicel hedef değerlere atıf yapılmak suretiyle, Programın amaçlarına erişilmesiyle ilgili öncelik ve tedbirlerin uygulanmasındaki ilerlemeyi,
c) Mali taahhütler ve tedbir başına harcamaya ilişkin bilgileri ve değerlendirme planıyla
ilgili olarak da gerçekleştirilmiş faaliyetlerin bir özetini,
ç) Programın uygulamasında karşılaşılan önemli sorunların bir özetini ve yapılan düzenlemelere ilişkin tavsiyeler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen eylemleri, her tedbir için
yapılan doğrulamaların sonuçlarının ve tespit edilen usulsüzlüklerin bir özetini, teknik destek
tedbirinden sağlanan faydayı, yerel birimlerin daha geniş katılımı ile Programın tanıtımı için
atılan adımları ve Avrupa Birliği fonlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde mevcut bulunan finansmanını tamamladığını gösteren verileri,
d) Tüm katılım öncesi Avrupa Birliği yardımının eşgüdümünü sağlamak için atılan
adımları,
e) Tedbir ve/veya sektör başına yapılan Avrupa Birliği harcamaları ile ulusal ve toplam
harcamaları gösteren mali tabloları,
f) Görünürlük ve iletişim faaliyetleri planının uygulanması için yürütülen faaliyetlerin
açıklamasını,
içerir.
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(5) Komisyon yıllık uygulama raporu hakkında değerlendirmede bulunursa, bu değerlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirilen eylemler hakkında Komisyon üç ay içerisinde bilgilendirilir.
Koordinasyon
MADDE 10 – (1) Yönetim Otoritesi, Program uygulamalarını izlemek için gerekli belgeleri İzleme Komitesine sunarak Komitenin çalışmalarına yardımcı olur. Bu kapsamda gerekli
koordinasyonu sağlar.
(2) Yönetim Otoritesi, İzleme Komitesinin sekretarya hizmetlerini yürütür. Bu çerçevede aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) İzleme Komitesinin çalışmaları için ihtiyaç duyulan tüm belge, materyal, rapor, analiz
ve teklifler hazırlanır, tercümeleri yapılır/yaptırılır ve elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak
İzleme Komitesi üyelerine gönderilir.
b) İzleme Komitesi toplantılarının hazırlıkları, toplantıların düzenlenmesi ve toplantı
tutanaklarının hazırlanması ile ilgili çalışmalar yapılır.
c) İzleme Komitesi çalışmalarına yönelik belgelerin, oturumlarda yapılan konuşmaların
ve alınan kararların arşivi tutulur.
ç) İzleme Komitesi kararlarının uygulanması sağlanır ve sonuçları hakkında ilgili taraflara bilgi verilir.
d) İzleme Komitesi çalışmalarının tanıtımı ve duyurusu yapılır.
e) İzleme Komitesi toplantılarında tartışma ve karar alma sürecine üyelerin etkin bir
şekilde katılımını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan çeviri, tercüme gibi teknik ve lojistik
hizmetler sağlanır.
f) Programın teknik destek tedbiri kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ile
seminerler konusunda raporlar hazırlanır ve İzleme Komitesine sunulur.
g) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesinin çalışmalarına katılım ve bilgi sağlanır.
ğ) Program uygulamalarında kaydedilen gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar,
Programın izleme ve değerlendirme sonuçları ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili bilgiler İzleme
Komitesine bildirilir.
Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
MADDE 11 – (1) Program hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, Yönetim
Otoritesi, Kurum ve Komisyon ile işbirliği halinde hazırlanan iletişim planı kapsamında gerçekleştirilir. İletişim planında, Avrupa Birliğinin Programdaki rolü ve katkısı açıklayıcı bir biçimde kamuoyuna duyurulur.
(2) İletişim planı, İzleme Komitesinin değerlendirmesine sunulur ve onayı alınır.
(3) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin, Katılım Öncesi Yardım Aracının tanıtım
gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesi sağlanır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Kurum ile işbirliği yapılır.
(4) Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, iletişim planı çerçevesinde Kurum ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde uygulanır.
(5) İletişim planı çerçevesinde yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak İzleme Komitesi bilgilendirilir.
Program değişikliği
MADDE 12 – (1) Programda değişiklik önerileri;
a) Endikatif Strateji Belgesi,
b) İzleme ve değerlendirme sonuçları,
c) Program uygulama sonuçları ve yıllık raporlar,
ç) İzleme Komitesinin önerileri,
d) Kurumun önerileri,
e) Programda uygulanması planlanan tedbirlerin geliştirilmesi,
f) Programa yeni tedbirler ve/veya sektörler eklenmesi,
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g) Avrupa Birliği müktesebatı ve ulusal mevzuat değişiklikleri,
çerçevesinde hazırlanır.
(2) Değişiklik önerileri, değişiklik tekliflerine ilişkin İzleme Komitesinin onayının alınmasını müteakip Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderilir.
(3) Programa ilişkin değişiklik önerilerinin Komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından ilgili merciler bilgilendirilir.
Teknik destek tedbiri
MADDE 13 – (1) Programda yer alan teknik destek tedbiri kapsamında yürütülecek
faaliyetler için her yıl eylem planı hazırlanır.
(2) Eylem planı İzleme Komitesinin onayına sunulur.
(3) Tedbir faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamu alımlarında Komisyon
tarafından onaylanan satın alma kuralları uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemleri yerine getirmek üzere konusunda deneyimli ve yeterli sayıda personel, Yönetim Otoritesi Başkanının teklifi üzerine Bakanlıkça görevlendirilir.
Akreditasyon
MADDE 15 – (1) Akreditasyon çalışmaları, Komisyon ile yapılan ikili anlaşmalarda
belirlenen akreditasyon kriterleri çerçevesinde Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür.
(2) Bakanlık bu konuda gerekli her türlü tedbiri alır.
Çalışmalarda işbirliği
MADDE 16 – (1) Yönetim Otoritesi, görev ve sorumlulukların etkin, etkili, zamanında
ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için Bakanlık birimleri, ihtiyaca göre Bakanlıkça belirlenen ilgili kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli işbirliği, uyum ve
koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürütür.
Denetim
MADDE 17 – (1) Katılım Öncesi Yardım Aracının yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliği Denetim Otoritesi tarafından denetlenir. Ayrıca, Yönetim Otoritesi
Bakanlık bünyesinde yer aldığından İç Denetim Birimi tarafından da denetlenir. Yönetim Otoritesi istenen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik ile, 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlamış ve devam eden iş
ve işlemler tamamlanıncaya kadar 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine birinci
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül
ettirilmiştir.
“(2) Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(3) Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik
görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, her türlü kanuni izin ve sağlık raporları ile
fiilen öğretmenlik görevi dışındaki geçici görevlendirmelerde geçen süreler bir dönemde altmış
iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapma süresinden sayılmaz.
(4) Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki faaliyetlerin tümüne aday
öğretmenlerin katılımı zorunludur. Bu faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti
nedeniyle katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve yerde yapılacak
telafi programına katılmak zorundadırlar. Yetiştirme sürecinde bir dönemde en az altmış iş
günü fiilen öğretmenlik görevini yerine getirmelerine rağmen Aday Öğretmenlerin Yetiştirme
Programını tamamlayamamış olan aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi telafi eğitiminin sonunda yapılır.’’
“(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen nedenlerle performans değerlendirmesi
yapılamayan aday öğretmenlerin değerlendirmeleri takip eden dönemde veya dönemlerde yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
“a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15),”
“ç) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5).’’
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli
olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci
derece kan hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik
durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.’’
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/4/2015
29329
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

4/7/2015
19/1/2016

29406
29598
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE
UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“z) Yerleşim yeri: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi
bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve
idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, belde, köy veya mezra gibi yerleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Demiryolu hemzemin geçitlerinde, raydan itibaren her iki yönde 5
metre mesafeden sonraki, demiryolu hemzemin geçidini kesen karayoluna ait yaklaşım yollarının yapım, bakım, onarım ve işletilmeleri ile gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından karayolunun bağlı olduğu kurum veya kuruluş sorumludur.
(2) Demiryolu hemzemin geçitlerinde, raydan itibaren her iki yönde 5 metre mesafe
içinde kalan bölümün ve demiryolu hattı üzerindeki ray devreleri, bariyerler, makiniste yönelik
işaretler, kaplamalar ve benzeri bileşenlerin yapım, bakım, onarım, işletilmeleri ile gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından demiryolu altyapı işletmecisi sorumludur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Tren hızlarının en fazla 120 km/saat, seyir momentinin 3.000’e kadar olduğu konvansiyonel hatlarda Ek - 1’ deki trafik işaretlerine sahip demiryolu hemzemin geçitler serbest
olarak açılabilir.
b) Tren hızlarının en fazla 160 km/saat, seyir momentinin 30.000’e kadar olduğu konvansiyonel hatlardaki geçitlerde Ek - 2’deki proje örneğine göre flaşör, çan ve bariyerden oluşan
otomatik veya bekçili bariyer sistemi kurulur.”
“(3) Seyir momenti 30.000’in altında olmakla birlikte; il veya ilçe merkezlerinde 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan arazi ve demiryolu şartlarına göre hemzemin geçit açılamayacak yerlerde bulunan mevcut hemzemin geçitlerde, valiliklerce alınacak
karar ile alt veya üstgeçit yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Demiryolu hemzemin geçitlerinde uygulanacak fiziki standartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Demiryolu hemzemin geçitlerinin her iki yanına, karayolundan görülecek şekilde
“Demiryolu Acil Durum İhbar Hattı” telefonlarının numaraları konulur.
b) Demiryolu hemzemin geçitlerde ray üst seviyesi ile demiryolu hattının sağ ve solundaki 50’şer metrelik taşıt yolu aynı seviyededir (Şekil 4).
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Şekil 4: Demiryolu hemzemin geçidin sağ ve sol tarafındaki 50’şer
metrelik taşıt yolu aynı seviyede olması.

c) Tüm demiryolu hemzemin geçitlerde karayolu araçlarının demiryolu gabari sahasına
tehlikeli şekilde yaklaşmasını önlemek için en yakın raydan itibaren 5 metre mesafede Ek - 1
ve Ek - 2’deki proje örneğine göre karayoluna ‘‘DUR’’ çizgisi çizilir ve yolun kenarına ‘‘DUR’’
levhası konulur. ‘‘DUR’’ çizgisinin 1 metre gerisine de karayolu kaplama üzerine ‘‘DUR’’
yazısı yazılır.
ç) Ana taşıt yoluna bağlı tali yol üzerindeki demiryolu hemzemin geçitlerde, araç sonlarının taşıt yolu veya demiryolu üzerinde tehlike yaratmaması için, geçide bağlı taşıt yolu
uzunluğunun güvenlik çizgisinden itibaren mesafesi en az 30 metredir.
d) Demiryolu hemzemin geçitlerde, ray üst seviyesinden 50 mm derinliğinde ve ray
mantarı iç yanağından 55 mm genişliğinde boden boşluğu bırakılır.
e) Seyir momentinin 3.000’den 30.000’e kadar olduğu demiryolu hemzemin geçitlerinde Ek -2’deki proje örneğine göre demiryoluna 5 metre kala taşıt yolu kenarına kırmızı yanıp
sönen hemzemin geçit sinyali konur. Ayrıca Tablo 1’de belirtilen tasarım hızı ve mesafelerine
göre taşıt yoluna kırmızı flaşörlü uyarı sinyali konulur (Şekil 5).
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Şekil 5: L Şeklinde Profil Üzerinde Kırmızı Flaşör Sistemi
f) Demiryolu hemzemin geçitlerin zemini, karayolu vasıtalarının rahatça geçeceği şekilde kompozit veya kauçuk malzeme ile kaplanır.
g) Demiryolu hemzemin geçit kaplamaları ray üst koduyla aynı seviyededir.
ğ) Demiryolu hemzemin geçit bulunan kurplara maksimum 105 mm dever verilir.
h) Taşıt yolundan veya demiryolundan hemzemin geçide gelecek suların uzaklaştırılması için drenaj kanalları yapılır ve geçidin yapılmasından sorumlu olan kurum/kuruluşlar drenajların işlevini sağlamasından sorumludur.
ı) Şehiriçi geçişler hariç, hemzemin geçitlerde, geçit mahallerinde karayolu şerit genişliği araçların birbirini sollamayacağı şekilde daraltılarak tanzim edilir.
i) Demiryolu hemzemin geçitlere 750 metre mesafede demiryolunun kenarına “DİKKAT
HEMZEMİN GEÇİT DÜDÜK ÇAL” levhası konulur.
j) Seyir Momentinin 3.000’den 30.000’e kadar olan demiryolu hemzemin geçitlerde
Ek - 2’deki proje örneği esas alınarak;
1) Tüm hemzemin geçitlerin yaklaşım yollarının 150 m. lik kısımları asfalt veya parke
taş haline dönüştürülür.
2) Demiryolu hemzemin geçidi kesen karayolu üzerine her iki yönden 150 m. mesafe
boyunca sarı renkli, 25 cm. yükseklikte, taş malzemeden, karayolu ortasında refüj veya New
Jersey A tipi beton oto korkuluk yapılması şeklinde ayrılır.
3) Hemzemin geçidi kesen karayolunda kullanılan trafik işaretleri (100 - 200 - 300 m.
aralıklarla) geliş ve gidiş yönlerinde konumlandırılır. T-25 (kontrollü hemzemin geçit) veya
T-26 (kontrolsüz hemzemin geçit) levhalarından 50 metre sonra dikdörtgen levha içerisine T-20
(Dikkat) işareti ve yanında eğer gabari kontrolü var ise TT-21 (Yüksekliği …. m. fazla olan
taşıt giremez) işaretinin altına “DEMİRYOLU GEÇİDİ” ibaresi yazılı levha konulur. Bu levhaların üzerinde aydınlatılmamış alanlarda yüksek performanslı reflektif malzeme, aydınlatılmış alanlarda ise DIAMOND tipi reflektif malzeme kullanılır.
4) Şehir içerisinde, demiryolu hemzemin geçidi kesen karayolu üzerine, yayalar için
en az 150 m. uzunluğunda, sarı renkli, 10 cm. yüksekliğinde 1.5 m. genişliğinde yaya kaldırımı
yapılır. Ayrıca, CTP kenar dikmesi ile belirli aralıklarla sağda kırmızı, solda beyaz olacak şekilde reflektörler yerleştirilir.
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5) Demiryolu hemzemin geçidi kesen karayolu üzerindeki refüjün fiziki burnundan
itibaren geriye doğru yaklaşık 80 m. ofset tarama yapılır.
6) Hemzemin geçidi kesen karayolu üzerinde karayolu araçlarının yavaşlamalarını sağlayan fiziki olarak uyaran, yavaşlama uyarı çizgileri gibi gerekli yatay işaretlemeler yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen geçitlerde geçitten
sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından kamerayla izlenme sistemleri kurulur. Bu yerlerde
polis veya jandarma gibi kolluk kuvvetlerince kullanılan elektronik denetim sistemlerinin bulunması halinde, kurulacak olan bu sistemin kolluğa ait elektronik denetim sistemlerine bağlanması zorunludur. İzlenen ve denetlenen hemzemin geçitlerde hatalı kullanıcılara kollukça
gerekli yaptırım uygulanır. Teknik altyapı nedeniyle kollukça kullanılan elektronik denetim
sistemleri ile bağlantı kurulması zor olan hallerde sadece kayıtlı kamera sistemi konur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Demiryolu hemzemin geçidini yapmakla sorumlu kurum/kuruluş
tarafından bu Yönetmelikte belirtilen standartlara ve Ek - 1 ve Ek - 2’deki örneğine uygun olarak hazırlanan projeler, Karayolu Genel Müdürlüğünün trafik güvenliğine uygun olduğu değerlendirmesinden sonra TCDD’nin uygun görüşü ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayına müteakip uygulanmak üzere ilgili kuruluşa ve il valiliğine gönderilir.
(2) 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki mevcut hemzemin geçitlerin alt ve üst geçide dönüştürülmesi için yaklaşım yollarını da içerecek şekilde hazırlanan
vasıta alt veya üstgeçit projelerinin ilgili kuruluşlara iletilmesine müteakip, bu kuruluşlar 30
gün içerisinde proje ile ilgili görüşlerini iletirler. 30 günlük süre sonunda olumsuz görüş belirtilmeyen projeler onaylanmış kabul edilerek, vasıta alt veya üstgeçit projelerine göre yapımına başlanır. Alt üst geçitlerin imar yollarına bağlantısı, bulvar, kavşak düzenlemelerinin yapımı ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut demiryolu hemzemin geçitleri, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak ve ödeneği Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere TCDD tarafından bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekteki Ek-1 ve Ek-2 eklenmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/7/2013

28696
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ
ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/7/2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Odaya borcu bulunmamak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Odaya yapılacak bildirimler
MADDE 14 – (1) Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik hizmetlerinden dolayı
edindikleri bilirkişilik ücretlerinin ayrıntılı dökümünü Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı
Projesinden (UYAP) haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki dönem halinde almak,
şube ve temsilcilikler aracılığı ile Odaya bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Belirtilen dönemlerde bildirimde bulunmayan üyeler bilirkişi listelerinden çıkarılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/7/2010

27640

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/4/2012

28264

—— • ——

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ait
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemlerini, bu programlardaki eğitim ve öğretimin yürütülmesi
ve mezuniyet koşullarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora programlarına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile
kabul edilenler için on dört yarıyılı,
ç) EABD: Enstitü Anabilim Dallarını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarını,
e) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
f) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,
g) İlgili enstitü kurulu: Çankaya Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
ğ) İlgili enstitü yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurullarını,
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
i) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek
lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, Doktora
programlarına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi
ile kabul edilenler için on yarıyılı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim ve öğretim dili
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Bununla birlikte Senato onayı ile Türkçe programlar da açılabilir. İngilizce olan programlarda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.
(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
yabancı dil eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. İngilizce yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adayların İngilizce dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.
(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre daha yüksek olabilir.
(4) Resmi dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.
(5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik
süresi, Türkçe lisansüstü programlar haricinde, adayın sınava girdiği tarihten itibaren beş yıldır.
Lisansüstü programa başvurulan tarihte dil sınavı puanının geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
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(6) Dil hazırlık sınıfında okuyup, bir yılın sonunda İngilizce yeterli puanı alamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.
Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde
tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine
dâhildir.
(3) Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık programlarında geçirilen süreler ile ilgili enstitü yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine dâhil değildir.
(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine dâhildir.
(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki
programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan
derslerine karşılık gelen yarıyıllar program süresine sayılır.
Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim ve öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminin başlangıç
tarihi ve süresi Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir eğitim ve öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığının koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilân edilir.
(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu derslerin grupları, kapasiteleri
ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler EABDB önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Lisansüstü eğitim
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı, EABDB tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun
önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.
(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, EABDB tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulu tarafından incelenip,
Senatoya sunulur ve karara bağlanır.
(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
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Değişim öğrencileri
MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenciler
MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,
programın gereksinimlerini kayıtlı öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.
Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve teze kayıt olamaz. Özel öğrencilerin daha sonra
programa kaydolabilmeleri, programa kabul için gerekli bütün koşulları sağlamakla mümkündür. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini
arttırmak isteyenler, EABDB’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi yaz öğretimi hariç iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz.
(3) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve
üzeri notlarıyla, başarılı oldukları derslerden en çok lisansüstü eğitimde verilen derslerin
% 50’si, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve
kredisi kapsamında kabul edilebilir.
Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek
lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle doktora
programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM
tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek
lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına
sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notuna
sahip olma şartı aranmamaktadır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50’den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile lisans
not ortalaması da değerlendirilir.
(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı yanı
sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve sözlü sonucu ile yüksek lisans derecesi ile başvuranlar da yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir.
(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.
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(6) EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için programın YÖK'ten
kabulü esnasında belirtilmeyip, bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını, bağlı bulundukları Enstitüye önerir. İlgili enstitü yönetim kurulunun önerisi, Senato tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar ilgili enstitünün ve/veya EABDB’nin resmi internet sayfasında
ilân edilir.
(7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.
(8) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye
kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan
diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır.
(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB’nin ilân ettiği
ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.
(10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri
eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz konusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.
(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren üç yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli
sayılır.
(12) Adayın bir tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra EABDB tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli
bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme yazılı olarak yapılır. Buna ilaveten sözlü sınav da
uygulanır. Bu sınavların sonucuna göre tezli yüksek lisans programı için uygun bulunmayan
adaylara tezsiz yüksek lisans programı için değerlendirilme seçeneği sunulur.
(13) Öğrencilerin kabulü, EABDB önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(14) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı, ALES
veya eşdeğer puanı, lisans not ortalaması, sözlü sınav ve yazılı sınav notu dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı olarak lisans
bitirme not ortalaması dikkate alınır. Doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanı yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, sözlü sınavı ve yazılı sınav notları dikkate
alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.
Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
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Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma
MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı veya farklı EABD’deki lisansüstü programları
arasında geçişler, ilgili enstitü kurulları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
(2) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders
saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma koşulları EABDB’nin önerisi üzerine, ilgili
enstitü kurulu tarafından belirlenir.
(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu ve EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.
Öğrenci, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz; ancak, tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrenci EABDB önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tekrar tezsiz programa geçebilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.
a) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu, EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
b) Tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari
başvuru koşullarını sağlaması, Tezli program için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması
ve halen kayıtlı olduğu genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisansüstü programlara giriş şartlarını
sağlayan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanabilir.
a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
adaylar,
b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanlarda almış adaylar,
c) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yüksek
lisans programı adayları,
ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış doktora programı adayları.
(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine EABD tarafından belirlenen ve ön koşul derslerinden
oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uygulanır.
(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on altı
krediyi geçemez.
(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında yapılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans
derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine
geçemez.
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b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans
ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu dersler, doktora programını tamamlamak için
gereken derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programı kapsamındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü
program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez. Bu sayı, EABDB’nin gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.
Programa ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına,
doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak,
b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış örneği kabul edilir.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere
iki gruba ayrılabilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir. Öğrenci, ders yükünün en az yarısını kayıtlı olduğu programdan
alması gerekir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.
(3) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
EABDB’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.
(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile
laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur.
(5) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer etkinlikler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.
(6) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.
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(7) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci ilk yarıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Buna uymayanlar öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.
Ders yüküne ilaveten alınan dersler
MADDE 18 – (1) Bu dersler, programın gerekli ders yüküne ilaveten alınan kredili
derslerdir. EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla alınan bu derslerin
notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, dönem için gerekli öğrenim ücretini ödeyerek
akademik takvimde ilân edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da ders kaydı yaptırabilir. Öğretim ücretini ödemeyen
öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya
yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait
diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik
takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.
(4) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:
a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
yedi haftası içinde yapılabilir.
b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, EABDB’nin ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun onayı gerekir.
c) Öğrenciye Bilimsel Hazırlık Programı dahil olmak üzere, kayıtlı olduğu her yarıyıl
bir dersten çekilme hakkı verilir ve “W” notu ile öğrencinin not çizelgesine işlenir.
ç) Çekilme işlemi yapılan seçmeli derslerin tekrarlanması zorunlu değildir.
d) Kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar
kayıt yaptırdıklarında, EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tez konusu
ve/veya tez danışmanı değişebilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla,
Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda
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öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ve
kaç yarıyılı tamamlamış olduğu ayrıca belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili
EABD yüksek lisans, doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını geldiği üniversiteye kabulde veya yatay
geçiş başvurusu esnasında sağlamış olması gerekir.
(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bilgisini belgelemesi veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Bu kapsamda geldiği üniversitenin İngilizce yeterlik sınav sonucu da Üniversite tarafından değerlendirilir. Hukuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.
(3) Yatay geçiş başvuruları, her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.
(4) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin
en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır. Dönem projesi, seminer, yeterlik
sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz.
(5) Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan derslerin notu 100'lük tabana çevrilip, 22 nci maddedeki
tablo kullanılarak öğrencinin not belgesine işlenir.
(6) Yatay geçiş intibak işlemlerinde 24 üncü madde hükümleri dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir öğrencinin herhangi
bir dersten yarıyıl içindeki devamsızlığı, o dersin yarıyıl içindeki toplam süresinin yüzde otuzunu geçemez. Geçmesi durumunda öğrenci dönem sonu sınavına alınmaz ve kendisine bu
dersten NA notu verilir.
(2) Bir derse ait değerlendirme kıstasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler yarıyıl içi başarı durumları hakkında bilgilendirilir.
(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk ayı içinde dersin internet sayfası vasıtasıyla ilân edilir.
(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.
(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum
gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerin mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.
(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 22 – (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafından, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje
çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

8 Eylül 2016 – Sayı : 29825

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

(2) Başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
a) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.
b) Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programlarında sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu yüksek lisansta en az 70’tir,
doktora programında ise en az 80’dir.
(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak
veya seçmeli derslere EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.
(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarlanabilir veya EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Ancak tekrarlanacak derslerle
ilgili olarak EABDB tarafından ilgili enstitüye bilgi verilmesi gerekir. Tekrarlanan derste önceki
not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Ders Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF

Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Puan Aralığı
90-100
85-89
80-84
70-79
60-69
50-59
45-49
35-44
0-34

(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:
a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle
ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,
(I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri
hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.
b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel
öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.
ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.
d) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) (EX) Notu: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı görülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir.
(EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.
f) (W) notu: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
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Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları, akademik takvimde belirtilen
süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilân edilir. İlan edilen ders notlarına yalnızca maddî
hata bulunduğu gerekçesiyle ilân tarihini izleyen on beş gün içinde EABDB’ye itiraz için başvurabilir. İtiraz başvurusu, EABDB’ce görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim
elemanınca değerlendirilerek EABDB ve ilgili enstitü tarafından karara bağlanır.
(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca
belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde EABDB’ye
yazılı olarak düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara bağlanır.
Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,
BA, BB ve S geçer notlardır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer
nottur.
c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U, doktora programlarında
CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.
ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak
değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda
almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.
Not ortalamaları
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına
katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin kurumsal kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;
a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
b) Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(4) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde mezuniyet için gerekli genel
not ortalamasını tutturamayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içerisinde, ilgili enstitü kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olmadan yüksek lisans programında CC ve CB notu aldıkları, doktora programında ise CB notu
aldıkları derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(5) Yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70,
doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması, Hukuk Fakültesi için ise yüksek lisans
programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 70, doktora programından mezuniyet için en az 80 olması gerekir.
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(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.
Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için, bu Yönetmeliğin
ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğretimi için belirtilen harf notlarının ilân tarihidir. Harf notları ilân edildikten sonra, maddi hata
düzeltmesi, I notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf
notunun kesinleştiği,
c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı
ve başarılı olduğu tarihtir.
Bütünleme sınavları
MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.
Etik hususlar
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde uyulması gereken etik kurallar
Senato tarafından düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde
yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili
enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır
ve YÖK onayı ile ilân edilerek duyurulur.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30
AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden, toplam yirmi bir kredi ve 120
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak
değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi hazırlar ve seminer dersinin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi sunar.
(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi
alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.
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(3) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan dersler alabilir. Bu
derslerin sayısı ikiyi geçemez.
(4) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, program ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.
(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(6) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını
yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezli yüksek lisans programında asgari süre üç yarıyıldır.
Yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye
önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak şekilde belirtilir.
(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanabilir.
Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
(4) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her
yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci,
açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili
enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması, sonuçlandırılması ve diploma
MADDE 32 – (1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri,
biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda jüri üyelerinden biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından izleyen üç gün içerisinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili Enstitü tarafından
uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en az üç
kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek
zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir.
(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci, bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da
savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler, başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi birinci savunmasında veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin
talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
(11) Tezi ilgili Enstitü Müdürü tarafından imzalanan ve tez tutanak formu Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır ve öğrenciye
Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı
tarihidir.
(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve etkinliklerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından
YÖK’e gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 90 AKTS krediden
az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık programında
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.
(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç lisans
dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.
(5) Öğrenci, ilgili EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla, izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan lisansüstü dersler
alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.
(6) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.
(7) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.
Tezsiz yüksek lisans programında başarı ve diploma
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili
enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır
ve YÖK onayı ile ilân edilerek duyurulur.
Doktora programında süre ve ders yükü
MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere,
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi,
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Danışman, tez önerisinin kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alanı dersi adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan
uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve ilgili enstitü yönetim kurulunca yürütülür.
(7) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla ikiyi geçmeyen sayıda lisans ve yüksek
lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(8) Doktora programlarında EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
diğer Üniversitelerden verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders
alabilirler.
Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) EABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından diğer üniversitelerden
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir.
(3) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını doktora programı derslerini ve
seminerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek
zorundadır.
(4) Doktora yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
tutanakla bildirilir.
(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.
(7) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu
hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.
(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
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(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları, Senato tarafından belirlenir.
Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABDB’nin
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.
(3) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden
en geç altı ay içinde yapılır.
(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere
olmak üzere yılda iki kez toplanır.
(5) Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda
yapılacak çalışma planı belirtilir.
(6) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda EABDB’nin önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, en geç altı ay
içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik
çalışma planını kapsayan tez önerisini, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Bu tez önerisi, tez başlığı, içeriği, tezden beklenen sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini
içeren, bilgisayarda hazırlanmış matbu form olarak EABDB aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi hakkında
yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından işlemin bitişini izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri içinde yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu
tez izleme komitesi tarafından Başarılı (P) veya Başarısız (U) olarak belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde
sözlü savunulması aşamalarını içerir.
(2) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci, tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanı
yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı tez izleme komitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir
dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.
(4) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe
programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler şunlardır:
a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
b) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy
hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format, içerik ve intihal yönünden ilgili
enstitü tez uzmanı tarafından kontrol edilip uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile
EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu, başvuru
üzerine 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 halinde ilişiği kesilir.
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(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(8) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve etkinliklerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri,
Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin,
Kayıt Sildirme ve Tebligat
Diploma ve belgeler
MADDE 42 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların
verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır.
a) Tezli yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması, tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
c) Doktora diploması, doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak
üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.
d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.
e) Not çizelgesi, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.
f) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır.
a) Diplomalar, Rektör ve ilgili Enstitü Müdürü.
b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili Enstitü Müdürü.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, askerlik belgesi ise ilgili Enstitü Müdürü.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa
programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni
nüsha üzerine İkinci Nüsha ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda
diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 43 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite
öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar. Tez danışmanı atamasını
takip eden yarıyıldan itibaren öğrencinin tez danışmanı akademik danışmanlığı görevini yürütür.
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(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.
Disiplin
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) Enstitü Müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü görevlileri
ve öğrencileri hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu hususta,
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Burs
MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 46 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan
önce Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt
yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.
(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
İzin
MADDE 48 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik, yurtdışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.
İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.
(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona eren öğrenciler, aklanmış olduklarını belgelemeleri
halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.
(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğrenciler için belirlenen kayıt dondurma ücretini ödemek zorundadırlar.
(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dahil edilir.
(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte ilgili enstitüye yapılır.
(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır.
Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra
yapılacak başvurular işleme konulmaz.

8 Eylül 2016 – Sayı : 29825

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

(7) Yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa
dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler EABDB tarafından incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla
kesinleşir.
(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal
yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler.
Kayıt sildirme
MADDE 49 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ilgili enstitüye dilekçe ile başvurarak
kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.
(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru ve
kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.
Tebligat
MADDE 50 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan
posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde ilgili enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin ilgili enstitüde bulunan adreslerine
tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uzaktan öğretim lisansüstü programları
MADDE 51 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans
programına ilişkin usullere tabidir.
(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans programı öğrencileri EABDB önerisi, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 1/3/2015 tarihli ve 29282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 8 inci maddenin altıncı fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren işlemeye başlar.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/9/2015 tarihli ve 29471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci,
ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav haftaları hariç her biri en
az on dört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) İlgili kurulun teklifi, Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.”
“(4) Yarıyıllarda açılacak/kapatılacak dersler ve kriterleri meslek yüksekokullarında
müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzenlenir ve birim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir. Açılacak derslere ait haftalık ders programlarına ilişkin
düzenlemeler ilgili bölüm başkanlıklarının teklifi üzerine birim yönetim kurulunda onaylandıktan sonra ilan edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Bir programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak
ilkeleri, meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları
tarafından düzenlenir, ilgili kurulun teklifi ve Senato onayından sonra uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler, istemeleri halinde başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile
takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencinin kendisi, eşi veya birinci derece
hısımlarının ağır sağlık sorunları halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle,
tıp fakültesi veya aynı düzeydeki sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile
kanıtlanan sağlık nedenleriyle en fazla iki yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde
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başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak bu Yönetmeliğin ders yükü ile ilgili
maddesinde belirtilen AKTS kredisi sınırları çerçevesinde ders alabilir. Sağlık sorunlarının devamını belgelendirmeleri halinde verilen süre birim yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Ancak, özel öğrencilik süresinin uzatılması durumunda özel öğrenci olarak bir yarıyılda en fazla
20 AKTS kredisi ders alınabilir.
(2) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek üniversitede özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci, kendisi, eşi veya birinci derece hısımlarının ağır sağlık
sorunları halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle, tıp fakültesi veya aynı
düzeydeki sağlık kurumlarından alınacak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle en fazla iki yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitede özel öğrenci olarak
aynı düzeydeki bir birimden ders alabilir. Sağlık sorunlarının devamını belgelendirmeleri halinde verilen süre birim yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları ve benzeri özellikleri
ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler, meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm kurulları tarafından düzenlenir, ilgili kurulun teklifi ve Senato onayından sonra uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 22 – (1) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;
a) AGNO’su 2,00- 2,49 arasındaki bir öğrenci için 5 AKTS, 2,50 ve üzeri öğrenci için,
10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.
b) AGNO’su en az 3,00 olan lisans öğrencisi, alt sınıfından, mevcut sınıfından veya bir
üst sınıfından toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin aldıkları derslerin başarı notları, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
(3) Birinci sınıf öğrencileri, ilk iki yarıyıldaki normal ders yüklerini değiştiremezler.
(4) Staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı olan ve iş yeri eğitimi gerektiren derslerin
AKTS kredi değeri, kayıt işlemlerinde öğrencinin toplam ders yükünün hesabında dikkate alınmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir akademik yarıyıldaki teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli
gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Akademik izinli olan öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere İZ notu verilir.
(3) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl
içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce “DZ” harf notu verilir ve öğrenci ilgili dersin sınavına alınmaz. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır.
Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin DZ notları ilgili öğretim
elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve hazırlanan liste, ilgili dersin sınavından
önce ilan edilmek üzere meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili
bölüm başkanlığına teslim edilir.
(4) Öğrencilerin daha önce devam şartını sağladıkları dersleri tekrarlamaları halinde
devam şartı aranır. Ancak, devam şartı sağlanan derslerin hangilerinden devam şartı aranmayabileceği ilgili birim kurul kararı ile belirlenir.
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(5) Ulusal veya uluslararası bir organizasyonda Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsilen
görevlendirilen öğrencilerin kayıtlı oldukları derslere devam ve izin durumları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenci topluluklarında görevli öğrencilerin katıldıkları organizasyonlar
için derslere devam ve izin durumları ise Rektörlük tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı
ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci, ilgili yarıyılın katkı payı veya öğrenim ücretini kayıt yenileme sürelerinde
yatırdıktan sonra dersini seçerek kesinleştirir ve ekle-sil süresi sonuna kadar danışmanına şahsen onaylatır. Mazereti nedeniyle kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydını yaptırmayan
öğrencilerin ders kaydı, müracaatın yazılı olarak mazeretli kayıt süresinin sonuna kadar yapılması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır ve danışmanı tarafından onaylanır. Mazeretli ders kayıt müracaatları, kayıt
yenileme tarihlerini izleyen ilk üç iş günü sonuna kadar meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına yazılı olarak kendisi veya resmi
vekâletname verdiği kişi tarafından şahsen yapılır.”
“(3) Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin ders kaydı yenilenmez. Ders
kaydı yenilenmeyen yarıyıllar öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilir ve bu süreler içerisinde
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ayrıca, ilgili yarıyılın öğrenim hakkını kullanmayan öğrenciden de katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.”
“(5) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler, varsa ön şartları sağlamak kaydı
ile açık sınıflarındaki derslerden oluşturulur. Ancak staj dersleri gibi mesleki deneyime dayalı
olan ve iş yeri eğitimi gerektiren dersler kayıt yenileme kapsamı dışında tutulur. Stajını tamamlayan öğrencilerin staj dersine kayıt işlemi, kayıt yenileme süresine bakılmaksızın ilgili
döneme yapılır.
(6) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde kaydını yaptırmak zorundadır. Ancak, kayıt yaptırmak istediği derslerin çakışması durumunda öğrenci, öncelikle normal
öğretim ise kendi bölümünün/programının ikinci öğretimine, ikinci öğretim ise kendi bölümünün/programının normal öğretimine ders kaydını yaptırabilir. Çakışmanın devam etmesi halinde
bu dersler, kredisi ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile aynı birimin diğer bölümünden alınabilir.”
“(10) Bulunduğu yarıyılda kendi bölümünde açılmayan ancak, birimdeki farklı bölümde
açılan ve eşdeğerliği kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca kabul edilen en fazla bir dersi aldığı
takdirde bulunduğu yarıyıl sonunda mezun olabilecek öğrenciye, ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıtlı olduğu derslerle çakışma olmayacak şekilde birimdeki diğer bölümlerden ilgili ders
verilebilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Dersten çekilme işlemi, en geç dördüncü hafta sonuna kadar yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Zorunlu bir dersten FF, FD, DZ veya YZ notu alan bir öğrenci, bu dersi tekrar almak
zorundadır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Her dersten en az bir yarıyıl içi sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm tarafından
belirlenir ve ilgili kurulun onayından sonra yarıyıl başında ilgili bölüm başkanlığı tarafından
ilan edilir.
(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları; fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları,
meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından belirlenir, ilgili yönetim kurulu tarafından
onaylanır ve ilgili sınavların başlangıcından en az bir hafta öncesinden ilan edilir.
(3) Gerekli durumlarda sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(4) Sınavların Senato tarafından belirlenen kurallara uygun yapılmasından; ilgili sınav
gözetmenleri ve öğretim elemanları ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıkları,
meslek yüksekokullarında müdürlükler sorumludur.
(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, kopyaya teşebbüs eden veya sınav düzenini
bozan öğrenciler hakkında tutanak tutularak sınav salonundan çıkarılır ve 40 ıncı maddeye
göre disiplin işlemleri başlatılır. Sınav notu tedbiren sıfır (0) olarak değerlendirilir. Soruşturma
sonucunda suçsuz bulunan öğrenciye yeni bir sınav hakkı tanınır.
(6) Sınav sonuçları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir.
(7) Yazılı sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Derslere devam şartını yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim
kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda,
giremedikleri yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması ve gerekçesinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.
(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları dışında kalan sınavlara mazeret sınavı açılmaz.”
“(4) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde
meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. Faksla yapılan başvurularda öğrenci, mazeretini
gösteren belgenin aslını sınav tarihine kadar ilgili meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına teslim etmek zorundadır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında en fazla iki başarısız (FF,
FD, YZ) notlu dersi kalan öğrencilere veya bütün derslerden başarılı not aldığı halde gerekli
not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl sonu ve açılması halinde yaz okulu mazeret sınavlarından sonra mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü
içinde, maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit edilmesi
halinde not düzeltilmesi, ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
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(2) Sınav sonuçlarına ilişkin maddi hatanın dersin öğretim elemanı tarafından resen
tespit edilmesi halinde, sınav sonuçlarının ilan edildiği ilgili yarıyılın sonuna kadar yazılı olarak
maddi hata gerekçesi ile meslek yüksekokullarında müdürlük, fakülte ve yüksekokullarda ilgili
bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurmak suretiyle ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilebilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası, altıncı fıkrasının
(ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası ve altıncı fıkranın (e) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl
değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:
a) Ortalamaya katılan dersler için;
Başarı Notu
85-100
80-84
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
40-49
0-39

Harf Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF

Katsayı
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Statü
Mükemmel (Başarılı)
Pekiyi (Başarılı)
Pekiyi (Başarılı)
İyi (Başarılı)
İyi (Başarılı)
Orta (Başarılı)
Orta (Başarılı)
Zayıf (Başarısız)
Zayıf (Başarısız)

Katsayı
-----

Statü
Yeterli (Başarılı)
Yetersiz (Başarısız)”

b) Ortalamaya katılmayan dersler için;
Başarı Notu
60-100
0-59

Harf Başarı Notu
YT
YZ

“ç) MU notu: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Başarı notu hesaplanırken sıfır (0)
olarak değerlendirilir.”
“f) W notu: Öğrencinin çekildiği derslere verilir ve ortalamaya katılmaz.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu yarıyılda başarısız notu bulunmayan, en az 15 AKTS kredisi derse kayıt yaptırmış ve herhangi
bir disiplin cezası almamış öğrencilerden;
a) AGNO’su en az 2,00 olan önlisans ve lisans programına kayıtlı öğrenciler başarılı
olarak tanımlanır.
b) Başarılı olarak tanımlanan önlisans ve lisans öğrencilerinden; AYNO’su 3,00-3,49
arasında olanlar şeref öğrencisi olarak, AYNO’su 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak tanımlanır.
(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören, bulunduğu yarıyılda başarısız
notu olan, en az 15 AKTS kredisi derse kayıt yaptırmış ve herhangi bir disiplin cezası almamış
öğrencilerden AGNO’su en az 2,00 olan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler yeterli olarak tanımlanır.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenci başarısız öğrenci olarak tanımlanır.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sınıf geçme
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin sınıfı, güz ve bahar yarıyılları başlangıcında belirlenir.
a) Önlisans programlarında 40 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci ikinci sınıf öğrencisidir.
b) Lisans programlarında; 40 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci
ikinci sınıf öğrencisi, 100 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci üçüncü
sınıf öğrencisidir. 160 AKTS’lik dersten başarılı not veya muafiyet almış öğrenci dördüncü
sınıf öğrencisidir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen başarılı AKTS kredi toplamını sağlayamayan öğrencinin
yeni sınıfı açılmaz.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Birinci fıkrada belirtilen akademik mezuniyet şartlarını yerine getiren önlisans/lisans öğrencilerinin mezuniyet tarihi, birim yönetim kurulu kararında farklı bir tarih belirtilmedikçe, ilgili yönetim kurulunun karar tarihidir.
(4) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde,
genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla açılması halinde yaz okulu veya takip eden ilk iki
yarıyılda 26 ncı maddede belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir. Bu haktan yararlanmak
isteyen öğrencinin, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu veya girmesi halinde yarıyıl sonu mazeret sınavları sonuna kadar bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bu Yönetmeliğin ders yükü ile ilgili 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 2015-2016
eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran, lisans öğrencileri için 2018-2019 eğitim öğretim
yılından itibaren, önlisans öğrencileri için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanır. Bu uygulama başlayıncaya kadar öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü; öğrencinin talebi
ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en fazla
10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.
(6) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi 2015-2016 eğitim öğretim yılında önlisans programlarına kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencilerine 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonundan
itibaren uygulanır.”
MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/9/2015

29471
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO : Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden
enstitüye karşı sorumlu olan Anabilim/Anasanat Dalını,
d) Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/Anasanat Dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan
bilim/sanat dalını,
e) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüyü/enstitüleri,
f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
g) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
h) Temel Tıp Puanı: TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,
ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,
Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme
Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Birinci öğretimde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür.
(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurtdışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki
kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.
İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanlar, başvurma koşulları,
takvim ve diğer hususlar ile ilgili kurallar Senato tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.
(2) İlânda genel ve yurtdışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.
Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; ALES puanı, anasanat
dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri
not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmekte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir.
(2) Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
(3) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato
tarafından belirlenir.
(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara
uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı
olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü
tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında en az
C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı
dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(6) Öğrenci kabulünde mülâkat/sanatta yetenek sınavı; ilgili programda görevli biri
anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı,
ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanıdır. Mülâkat/sanatta yetenek sınavında
adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından
sözlü aşamanın yanında yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkat/sanatta yetenek sınavına
girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. Mülâkat/sanatta yetenek sınavı, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.
(7) Bütün değerlendirmelerde küsuratlı notlar virgülden itibaren üç haneden sonrasına
yuvarlanır.
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(8) Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, mezuniyet ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.
Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, başvurdukları puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek
sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 40 karşılığından az olmamak üzere Senatoca
belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının,
anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.
Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.
İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülâkat puanının
%30’u; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının
%50’si toplanır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65
olması gerekir.
Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için
adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesindeki şartlar aranır.
(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya temel tıp puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat puanının
%30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda
ise ALES veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının
%30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.
Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için adaylardan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesindeki
şartlar aranır.
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(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sınavı
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, mülâkat
puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat
puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması
gerekir.
Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek
için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.
b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan
diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları
ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış
olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans
yapmadan doktora programlarına başvurabilir.
c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not
ortalamalarının en az 75 olması gerekir.
ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvurularda, programa YDS veya eşdeğeri sınavdan 65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere
Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya
karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte, lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si toplanır. Doktora/sanatta
yeterlik programlarına girişte, lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının
%25’i ve yabancı dil puanının %50’si toplanır; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için
ise lisans not ortalamasının %50’si değerlendirmeye alınır.
(3) Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin
belirlenmesinde; sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar
tercih edilir.
(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar
verir.
(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir.
Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan
en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde
puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
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Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak
ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan başarılı öğrenciler, kendi programlarına kayıt oldukları tarih itibarıyla, Senatoca belirlenen asgari ALES/sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlamalıdır. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin
son bir yılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki
yılında yatay geçiş yapılmaz.
(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört
yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta
yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.
(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, ALES puanının %50’si,
anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, yabancı dil puanının
%20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.
(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek lisansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir.
(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.
Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en
az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili
anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS
kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler
için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim
etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin
yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.
(2) Özel öğrenci kabul koşulları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen
derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir.
İtiraz süresi sonunda listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı
kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir. Kesin kayıt,
ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde
ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt
hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında başvuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun
olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.
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(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez.
(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde
ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler
o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre
öğrenim süresinden sayılır.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için
kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.
(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile bilimsel hazırlık programı öğrencileri katkı
payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.
(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
Ders saydırma/intibak
MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler
ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.
(2) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra sekiz yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan
lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar, yüksek lisans programlarına yapılan intibakta
sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar;
doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılan geçişlerde ise sadece doktora/sanatta yeterlikte
alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygulamalar, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program
başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla intibak ettirilir. Kararda,
öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.
Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin
varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
ç) Öğrencinin tutukluluk hali,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
f) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya
çıkması.
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(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil
eğitimi aldığına dair belgelerle yurtdışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenmez.
(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik,
tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadardır.
(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.
İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde, enstitü ile
ilişikleri kesilir.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.
(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili Yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır.
Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza
karşılığı şahsen kendisine veya öğrencilerin beyan ettikleri en son adresine veya öğrencinin
elektronik posta adresine yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait derslerin
listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden
oluşur. Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir,
ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
(2) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda
en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Açılacak dersler ve ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en
geç on beş gün önce öğrencilere duyurulur.
(4) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci
öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının
%75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.
(5) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Enstitüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu
kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla
olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının
hesabında dikkate alınmaz.
(6) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin yüksek lisans programında
verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı ilgili enstitü
kurul kararı ile belirlenir.
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(7) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık
halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının
görüşü alınır.
(8) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğrencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.
(9) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin
ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan
yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.
(10) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme
ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman
öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans
öğrencileri için en fazla üç saat; doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için tezli yüksek lisans
programı olan alanlarda en fazla üç saat, tezli yüksek lisans yapılmayan alanlarda en fazla altı
saat uzmanlık alan dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.
(11) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kredisiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(12) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik
olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır.
Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.
(13) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda
tanımlanmayan, ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek
değerlendirilir.
Danışman atama ilkeleri
MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini
ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması
halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanı, ilgili programda ders
veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından atanır.
(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve
en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

8 Eylül 2016 – Sayı : 29825

(4) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir
lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.
(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de atanabilir.
Kredilendirme
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders
ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik
öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.
(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS
olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için
24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta
yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.
Derslere devam
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en
az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde % 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste
bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız
sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak
olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Bir dersin dönem içi değerlendirmesinde, en az
bir ara sınav ve/veya o dersin izlencesinde tanımlanan ve oranları belirtilen diğer etkinlikler
dikkate alınır. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den
az, %70’den fazla olamaz.
(2) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alınarak hesaplanır.
(3) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde
belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.
(4) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü
içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya
girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle
tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş
iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.
(5) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın
tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları
programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; doktora tez önerisi, kabul veya red olarak; tezler ilk sınavda kabul, red veya düzeltme olarak, düzeltme verilen tezler kabul veya red olarak değerlendirilir.
(6) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm
derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane
olacak şekilde yuvarlatılır.
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Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 27 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir.
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(3) Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme
sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile
yükseltilebilir.
(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az
65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 100 puan üzerinden en az 75 puandır.
(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
Harfli Not Yüksek Lisans Doktora
100’lük Not Aralığı 4’lük Not
93-100
4,00
AA
Mükemmel
Mükemmel
87-92
3,50
BA
Çok iyi
Çok iyi
81-86
3,00
BB
İyi
İyi
75-80
2,50
CB
Orta üstü
Orta üstü
65-74
2,00
CC
Orta
Orta
56-64
1,50
DC
Geçmez
Geçmez
45-55
1,00
DD
Geçmez
Geçmez
00-44
0,00
FF
Geçmez
Geçmez
FD
Devamsız
Devamsız
B*
Başarılı*
Başarılı*
BZ*
Başarısız*
Başarısız*
M
Muaf
Muaf
(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.
(6) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün
içinde ilân eder.
(7) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 4’lük ve harfli değerleri ile
gösterilir.
Ders başarı notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden
üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.
Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli
derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans
veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya
yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
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(2) Program süresi en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve
süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek
lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(3) Programdaki yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini lisans; doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alır. Ancak, programda
alınması gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçemez.
(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü
programa ait yüksek lisansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve
karşılığı olan AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alınabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu
lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.
(5) Programdaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu
programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir
yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.
(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli
olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre
değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez
sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.
Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en
az 85, YDS veya eşdeğeri sınavlardan en az 65 veya bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su
4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez önerisi kabul
edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü
yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşullarını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.
Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü maddeye göre atanır.
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(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye
önerilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik
talep eder.
(3) Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Ders yükü ve tez
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60
AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/ sanat dalı/program başkanlığının
doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans
dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
(3) Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere seçilen lisans derslerinden
alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin
başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme ölçütlerine göre belirlenir.
Tez süreci
MADDE 35 – (1) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması gerekir.
Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışmanın, tezin senato tarafından belirlenmiş yazım kurallarına uygun bir şekilde
tamamlandığına dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından
ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.
(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek
bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite
dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi de belirlenir.
(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde tezlerini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci,
tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim
elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
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(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, azami süreyi aşmamak üzere, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda
aynı usulle tez hakkında kabul veya red kararı verir.
(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca
uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması halinde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez
çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere
kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı
sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, programların özelliğine göre ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında ilan edeceği alanlarda sınav yapılır.
Diploma
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen bütün
koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezli
yüksek lisans diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.
(3) Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası
yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için
ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
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Danışman ataması
MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü maddeye göre yapılır.
Ders yükü ve dönem projesi
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisizdir.
(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı veya başarısız
olarak yapılır.
(3) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz
yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
(4) Dönem projesi dersi konusu danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir
ve ilgili enstitüye bildirilir.
(5) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl
sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.
(6) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(7) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız
olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir.
Diploma
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen bütün
koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye,
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz
yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine
getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek
lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma;
bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.
(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
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Öğrenim süresi
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 46 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye
önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna
kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.
Ders yükü ve tez
MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.
(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla
yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl en geç Ekim ayının ilk
haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite,
anabilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sı-
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navları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş ve biri başka bir yükseköğretim
kurumunda görevli olmak üzere iki yedek öğretim üyesi de önerilir. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin
başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. Başarı notu 75 puan ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir
jüri üyesinin verdiği notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
Tez süreci
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun
öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından bir ay içerisinde enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci tez izleme komitesine, tez önerisi enstitü kurulu tarafından kabul
edildikten altı ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen
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tez izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.
(9) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez
danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının
geçmesi şartı aranır.
Tezin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışmanın, tezin Enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına
dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili Enstitüye
bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını Enstitüye teslim eder.
(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme komitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.
(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca biri yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere iki de yedek üye
belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez
danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(4) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi
dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla
belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar
verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
(5) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile
ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan
sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü
öğrencilere açıktır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, azami süreyi aşmamak üzere, aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile
ilişiği kesilir.
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen bütün koşulları
başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora
diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.
(3) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir programdır.
(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili
dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve
diğer tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.
Öğrenim süresi
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez konusunun uygun görülmemesi
halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder. Tez danışmanı ile tez konusu ve tez
başlığı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman ataması, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul
edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü maddeye göre yapılır.
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Ders yükü ve tez
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Tez/Sanatta Yeterlik süreci
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
kişisel bir etkinlik (dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları gibi) yapmış
olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir.
İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.
Tez/Sanatta Yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışmanın, tezin Enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına
dair görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili Enstitüye
bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını Enstitüye teslim eder.
(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir
intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.
(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Varsa, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile
ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden
çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten
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fazla olamaz. Tez jürisi, ilgili programın özelliğine göre öğrenciden, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı ve enstitü internet sayfasında
ilan edilen alanlarda performans yapmalarını ister ve bu performansı değerlendirmeye alır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik
çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yapar ve azami süreyi aşmamak üzere tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye,
üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir.
(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.
(3) Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav
tarihidir.
(4) Tezin bir kopyası, tezin teslim tarihinden itibaren üç ay içinde elektronik ortamda
YÖK’e gönderilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 59 – (1) Üniversite yönetim kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli
öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
MADDE 60 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,
bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.
Bazı sınavların geçerlik süreleri
MADDE 61 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eşdeğeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve
ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden
fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
(3) 49 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası ile 56 ncı maddenin ikinci fıkrası, 2016-2017
eğitim-öğretim yılından itibaren doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.
Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT:2016/9)
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde
İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin 38 inci maddesine onbirinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki onikinci ve onüçüncü fıkralar eklenmiş olup, diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.
“(12) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmalar, kendilerine tebliğ
edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir)
ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler
Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden
tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle
yeniden tekemmül ettirilir.
(13) İhracat taahhüdü müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında; taahhüt kapatma işlemine karşı Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belge/izin sahibi firma tarafından
itiraz başvurusunda bulunulması durumunda, müeyyide uygulanmasına yönelik işlemlerin ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu hususu bu Tebliğin 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili mercilere bildirilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/12/2006
26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/7/2007
26593
30/5/2008
26891
14/8/2008
26967
24/12/2008
27090
1/7/2009
27275
6/8/2009
27311
18/9/2009
27353
2/4/2010
27540
25/6/2010
27622
15/10/2010
27730
10/11/2010
27755
12/3/2011
27872
17/5/2011
27937
10/12/2011
28138
29/12/2011
28157
7/1/2013
28521
9/10/2013
28790
1/10/2014
29136
16/12/2014
29207
20/6/2015
29392
1/4/2016
29671
20/5/2016
29717

—— • ——

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ
KURULUŞ OLARAK ATAMASININ YENİLENMESİNE
DAİR TEBLİĞ
Atamanın yenilenmesi
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1984 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tepeören Mevkii Ankara Asfaltı Maret Arkası ITOSB 9. Cadde No:15 Tuzla/İSTANBUL
adresinde bulunan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve
27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca Ek-1’de belirtilen
kodlarda AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim
Kalite Güvencesi) kapsamında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 10/6/2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meyer
Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2015/442

Karar No : 2016/228
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 03/05/2016
tarihli ilamı ile TCK 142/2-h, 168/2, 62 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS,
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),
İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile
cezalandırılan İbrahim ve Hatice oğlu, 01/03/1944 doğumlu, Malatya, Battalgazi, İsmetiye
mah/köy nüfusuna kayıtlı ENGİN PARLAK’a Mahkememizin 2015/442 Esas 2016/228 Karar
sayılı 03/05/2016 tarihli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza
Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda
bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza İnfaz
Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşulu ile cezaevi yetkilisine beyanda
bulunulması suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesine temyizi kabil olmak üzere, yasal süre
içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup,
İlan olunur

—— • ——

7323

Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No

: 2015/483

Mahkememizin 2015/483 Esas ve 2016/500 Karar sayılı kararı ile 10/05/1986 doğumlu,
Özbekistan Vatandaşı Müşteki MUNOJOT KADIROVA’ya yönelik işlenen Güveni Kötüye
Kullanma suçundan 5237 sayılı yasanın 231. maddesi uyarınca sanık hakkında HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, iş bu karara karşı tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde Edirne Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna
gidilebileceğine karar verildiği, müştekinin adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından iş bu ilanen
tebliğin 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi
Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar
verilmiştir.

7369
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KAN BAĞIŞ PLATFORMU KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan kan bağış platformu
kiralama hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL”
adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 10.10.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları
gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.10.2016 günü saat 14:00’de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

—— • ——

8126/1-1

MERSİN-ADANA-İNCİRLİK ARASINDA BETON TRAVERS
TEBDİLİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
ADANA
İhale Kayıt No

: 2016/357254

1 - İdarenin:
a) Adresi

: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 457 53 54 / 453 11 95
c) Elektronik Posta Adresi

: 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

İhale konusu hizmetin adı
ve miktarı

: Mersin - Adana - İncirlik arasında toplam 4850 adet
Beton Travers tebdili işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına
27/09/2016 günü saat 14.00 de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
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4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup
TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

—— • ——

8039/1-1

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 15,00 TL ile en çok 195.206,00 TL arasında değişen;
21.09.2016 günü saat 16.30'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok
19.521,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; ekran, el çantası, kol
çantası, seramik süs eşyası, stand, şezlong, iplik, telefon bataryası, araç aksamı, metal askılık,
otomobil lastiği, akü, mensucat, müzik çalar, batarya şarj cihazı, tavşan kürkü, cep telefonu aksam
parçaları, boncuk, alçıpan vida, amortisör, debriyaj balatası, filitre, kriko, rulo kauçuk, demir
çubuk, boş kenteyner, yünlü kumaş, elyaf, çadır, tekstil makinası, tornavida süngüsü, cam misket,
araç motoru, cam kalıbı, aksam, lazer, nal için bıçak, ıstampacılığa mahsus varaka, kimyevi
madde, kimyasal madde, uçak aksam parçaları, mobilya aksamı, elektrik aksamı, termostat,
plastik levha, cep telefonu, porselen sofra mutfak eşyası, seramik, eva, oyuncak, adi metalden
rozet, peluş oyuncak, ısıtıcı, palanga, rulman, plastik kapak ve şişe, plastik matara, taşlama
makinası ve aksamı, ampul, fermuar, cüzdan, kaynak fikstürü, gaz yağı, baharat öğütücü, soket,
flanş, uzaktan kumanda düğmesi, sigara kağıdı, hepatit medikal kiti v.b. 73 (yetmiş üç ) grup eşya
açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir / İSTANBUL
adresindeki ihale salonunda 22.09.2016 tarihinde saat 10:00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile
(0) (216) 364 36 80/81/109 - 187 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.

8040/1-1
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kars Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii)
alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Kars Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol,
atıksu,
yağmursuyu,
içmesuyu
ve
Telekom
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.
b) Yapılacağı yer
: Kars
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 31/05/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 1.384.905 TL
f) Geçici Teminatı
: 96.943,35 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 27/09/2016 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan
teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf
Bey Cad. No: 20 KARS adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8122/2-1
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AF-CEB-WB4-YAPIM-11 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE
GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:
Proje Adı
: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum
Hazırlık Projesi(İSMEP) / TÜRKİYE
İhale Paketi Numarası
: AF-CEB-WB4-YAPIM-11
Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi
Projenin Kapsamı
: İstanbul İlinde 3 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım İşi
Projenin Süresi
: 300 Gün
Sözleşme İmza Tarihi
: 29 Ağustos 2016

Kazanan Teklif Sahibi
Aksu İnşaat A.Ş.

Kazanan Teklif Sahibi
Zarf Açılışı Teklif
Fiyatı KDV Hariç
(TL)
20.853.000,00 TL

Değerlendirilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Değerlendirmeye Alınan Teklif
Fiyatı KDV Hariç
Sahipleri
(TL)
1. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.
& En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda
20.290.000,00 TL
San. A.Ş. Ortak Girişimi
2. Aksu İnşaat A.Ş.
20.853.000,00 TL
3. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic.
A.Ş.& May İnşaat Taah. Müş. ve Müh.
21.445.000,00 TL
San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi
4. Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
24.753.000,00 TL
Ortak Girişimi
5. Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve
Tic. Ltd. Şti. & Ray Mühendislik Müş.
25.370.000,00 TL
İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi
Reddedilen Teklif Sahipleri
Zarf Açılışı Teklif
Reddedilen Teklif Sahipleri
Fiyatı KDV Hariç
(TL)
Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti.
&En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda
San. A.Ş. Ortak Girişimi

20.290.000,00 TL

Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
Ortak Girişimi

24.753.000,00 TL

Nihai Teklif Fiyatı KDV
Hariç (TL)
20.853.000,00 TL

Değerlendirmeye Alınan
Teklif Fiyatı KDV Hariç
(TL)
20.290.000,00 TL
20.853.000,00 TL
21.445.000,00 TL

24.753.000,00 TL

25.370.000,00 TL

Reddedilme Nedenleri
İhale
dokümanı
Teklif
Bilgileri 4.5 (e) ve 4.6
maddeleri yeterlilik şartlarını
sağlamadığı tespit edilmiştir.
İhale
dokümanı
Teklif
Bilgileri 16.2 maddesi gereği
teklif geçersiz sayılmıştır.
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Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS-11
Name of Project (include project country)
: İstanbul Seismic Risk Mitigation and
Emergency
Preparedness
Project
(ISMEP) TURKEY
Project ID
: AF-CEB-WB4-WORKS-11
: Contract Package for Reconstruction
Bid/Contract Description
Work of Educational Buildings
Scope of Contract
: Lump Sum Turnkey Reconstruction
works of the following 3 Educational
Buildings shall be realized in İstanbul
Duration
: 300 Days
Contract Signature Date
: August 29, 2016
Awarded Bidder
Name & Address of awarded bidder:
Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
20.853.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
20.853.000,00
Name of evaluated bidder(s):
1. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.
JV. (TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
20.290.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
20.290.000,00
Name of evaluated bidder(s):
2. Aksu İnşaat A.Ş. (TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
20.853.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
20.853.000,00
Name of evaluated bidder(s):
3. Doğcan İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.&May İnşaat Taah. Müş. ve Müh. San. ve Tic.
Ltd. Şti. JV. (TURKEY)
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Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
21.445.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
21.445.000,00
Name of evaluated bidder(s):
4. Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.& Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. JV. (TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
24.753.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
24.753.000,00
Name of evaluated bidder(s):
5. Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ray Mühendislik Müş. İnş. San. ve
Tic. A.Ş. JV.(TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
25.370.000,00
Bid price of evaluated bid:
(Excluding VAT) (TL)
25.370.000,00
Rejected Bidder(s):
Name of rejected bidder(s):
Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. JV.
(TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
20.290.000,00
Reason(s) for rejection: The proposal has been rejected because the company is not
satisfied with requirements specified in the clauses 4.5 (e) and 4.6 of the section “Instructions to
Bidders” of the bidding documents.
Name of rejected bidder(s):
Yapı 1453 İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Ahes İnşaat Tic. ve San. A.Ş. JV. (TURKEY)
Bid price at bid opening:
(Excluding VAT) (TL)
24.753.000,00
Reason(s) for rejection: The proposal is rejected according to the Clause 16.2 of Section
V “Bidding Data” of the bidding document.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli Bakırköy İlçesi Bakırköy Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 2680
numaralı İlker MURÇAK ve 1316 numaralı Sakin İLHAN'a ait diplomalar ile Bakırköy Atatürk
Lisesi tarafından; düzenlendiği iddia edilen 1587 numaralı Hüseyin ZABUN'a ait diplomanın,
Bahçelievler İlçesi Bahçelievler Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 8524 numaralı
Yakup KARAGÖZ’e ait diplomanın,
Sultangazi İlçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 11852
numaralı Ramazan OK'a ait diplomanın,
Üsküdar İlçesi Haydarpaşa Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 2369 numaralı
Nurten BAŞAT'a ait diplomanın,
Esenler İlçesi İbrahim Turhan Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 6101 numaralı
İsa ERKAN'a ait diplomanın,
Bayrampaşa ilçesi Sağmacılar Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen 3245 numaralı
Murat MEMİŞ'e ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından
aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir.
İlan olunur.
OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOGÜM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

915
İlker MURÇAK
Musa
Güler
İstanbul
26/05/1976
Bakırköy Lisesi
2680
26/06/1994
Fen - Matematik

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

910
Sakin İLHAN
İzzet
Sekine
Kurtalan
25/02/1971
Bakırköy Lisesi
1316
15/06/1990
Fen - Matematik

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

1058
Hüseyin ZABUN
Şadi
Elif
Amasya
02/01/1976
Bakırköy Atatürk Lisesi
1587
17/06/1995
Fen-Edebiyat
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OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

9856
Yakup KARAGÖZ
Şükrü
Rahime
Nusaybin
20/04/1991
Bahçelievler Lisesi
8524
12/06/2009
Fen Bilimleri

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

13825
Ramazan OK
Mahmut
Serdem
Battalgazi
01/04/1988
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
11852
09/06/2006
Fen Bilimleri

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

997
Nurten BAŞAT
Mustafa
Güldane
Kadıköy
04/07/1975
Haydarpaşa Lisesi
2369
24/06/1994
Türkçe - Matematik

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

1200
İsa ERKAN
Hakkı
Döndü
İstanbul
01/09/1983
İbrahim Turhan Lisesi
6101
26/06/2001
Sosyal Bilimler

OKUL NO
ADI SOYADI
BABA ADI
ANNE ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI
DİPLOMA NO
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ
ALANI/DALI

924
Murat MEMİŞ
Ali
Emine
Sakarya
01/09/1982
Sağmacılar Lisesi
3245
06/07/2000
Fen
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

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.
8129/1-1
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Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2015/56594
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar / Bolvadin

Adresi

Kızıl Höyük Mevki

Tel-Faks

0 272 612 66 60 faks:0272 612 56 67

Posta Kodu

03300

E-Mail

aaf@tmo.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Payanda İş Sağlığı ve Güvenliği
Adı/Unvanı

Hizmet Eğitim Pazarlama Bilişim
Organizasyon Reklam Tic. Ltd. Şti.
Oğuzlar mahallesi 1388 sokak No:

Adresi

28/6 Balgat / Çankaya / ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Hitit vergi dairesi 7230388254

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

254394
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/172822

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI STRATEJİ
GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü

İl/İlçe

ANKARA / Ulus

Adresi

Anafartalar Caddesi No: 70
Ulus/ANKARA

Tel-Faks

(0312) 418 66 62 - (0312) 425 96 04

Posta Kodu

6050

E-Mail

ankara@aile.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Destina Turizm Taşımacılık Temizlik
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

Kemal KIZILCA

Adresi

Ergenekon Mahallesi Kordonboyu
Caddesi Umut Sitesi 15/G
Yenimahalle/Ankara

Ayvalı Mahallesi 173 sokak 12/9
Keçiören / ANKARA

T.C. Kimlik No.

40723992398

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

2930056363

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Ticaret Sicil No: 108108
Oda Sicil No: 52/265
( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/144593

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI STRATEJİ
GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü

İl/İlçe

ANKARA / Ulus

Adresi

Anafartalar Caddesi No: 70
Ulus/ANKARA

Tel-Faks

(0312) 418 66 62 - (0312) 425 96 04

Posta Kodu

6050

E-Mail

ankara@aile.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Destina Turizm Taşımacılık Temizlik
Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi

Kemal KIZILCA

Adresi

Ergenekon Mahallesi Kordonboyu
Caddesi Umut Sitesi 15/G
Yenimahalle/Ankara

Ayvalı Mahallesi 173 sokak 12/9
Keçiören / ANKARA

T.C. Kimlik No.

40723992398

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

2930056363

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Ticaret Sicil No: 108108
Oda Sicil No: 52/265
( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
8139/2/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
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Sayfa : 139

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/31474
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Adı

BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE

İl/İlçe

ANKARA/ÇANKAYA

EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI
Adresi
Posta Kodu

ADAKALE SOK. NO:30

Tel-Faks

YENİŞEHİR
06420

E-Mail

(0312) 585 60 00 (0312) 433 85 49
sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fatih Yıldırım-Yıldırım Ticaret

Fatih YILDIRIM

Adresi

Sarıgöl Cad. No:20/B Yusufeli/ARTVİN

T.C. Kimlik No.

14221601670

Vergi Kimlik/

Yusufeli V.D. 14221601670

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(2 )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
8089/1-1
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE
EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

İl/İlçe

Adresi

ADAKALE SOK. NO: 30
YENİŞEHİR

Tel-Faks

Posta Kodu

06420

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

ÇELİK VARAN İNŞ. İTH. İHR. OTO
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi

SARAY KORKMAZ PETROL ÜSTÜ
BİNGÖL

T.C. Kimlik No.

ANKARA / ÇANKAYA
(0312) 585 60 00 (0312) 433 85 49
sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Zeki ÇELİK

19150573562

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

BİNGÖL VD. 415 004 3325

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

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.
8088/1-1
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Sayfa : 141

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.
8140/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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.
8123/1-1

8 Eylül 2016 – Sayı : 29825

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 143

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

—————

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

Sayfa : 149

57.02/325
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2016-3612
SAMSUN
Sinop İli, Boyabat İlçesi Çorak ve Kuzveren köyleri, Alan Mevkiinde tapulama harici
alanda tespit edilen Antik Yerleşim Alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi
ve tescili önerilen alanın bir kısmında yapılması planlanan II-A Grubu kalker sahası Taşocağı
Kırma Eleme Tesisi İşletme İzni talebinin değerlendirilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 594 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği,
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 91146 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 1423 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge
Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 336516 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün 23.05.2016 gün ve 5561 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2016 tarih ve 414997 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.07.2016 tarih ve 275 sayılı dosya inceleme
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Boyabat İlçesi Çorak ve Kuzveren köyleri, Alan Mevkiinde tapulama harici
alanda tespit edilen Antik Yerleşim Alanının ekli 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları
işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece
arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükmün f
bendinde’’ Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum,
maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin
dökülmemesi’’ denildiğinden 1/5000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlenen alanda II-A
Grubu kalker sahası Taşocağı Kırma Eleme Tesisi İşletme İzni talebinin uygun olmadığına,
III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 151

57.07/26
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2016-3621
SAMSUN
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Çit Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.02.2016 gün ve
378 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2016
tarih ve 91147 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve
1425 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 23.05.2016 gün ve 5561
sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih
ve 413659 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanının 11.07.2016 tarih ve 279 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Çit Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/1000 ölçekli kadastral
haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar
hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 153

57.07/25
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2016-3625
SAMSUN
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Embiyeli Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
04.02.2016 gün ve 378 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge
Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 91148 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 1422 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün
01.05.2016 tarih ve 291862 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
23.05.2016 gün ve 5561 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 413659 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.07.2016 tarih ve 276 sayılı dosya inceleme değerlendirme
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Embiyeli Mahallesi sınırları içerisinde Sinop Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/1000 ölçekli
kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863
sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün
beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 155

05.00/770
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2016-158
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 22.07.2016-3682
MERZİFON
Amasya İli, Merkez, Çivi Köyü sınırlarında, Terziköy termal tesislerinin bulunduğu
alanın kuzeybatısında, mesire yeri kurulmak istenen ormanlık yüksek tepede tapulama harici
alandatespit edilen Roma ve Bizans dönemine ait nekropol alanının sit sınır ve derecesinin
belirlenebilmesi için kurul üyelerince yerinde incelenmesine dair Amasya Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü'nün 10.02.2015 gün ve 152 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 20.03.2015 gün ve 2216 sayılı, 03.09.2015 gün ve 2865 sayılı kararları,
Arkeolog Üye Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ’nin yerinde inceleme raporu, kurum görüşlerinin
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2016 tarih ve 109859 sayılı, Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.05.2016 gün ve 2964 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge
Müdürlüğü’nün 26.05.2016 gün ve 354874 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2016 gün ve 422122 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.07.2016 gün ve 285 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Merkez, Çivi Köyü sınırlarında, Terziköy termal tesislerinin bulunduğu
alanın kuzeybatısında, mesire yeri kurulmak istenen ormanlık yüksek tepede tapulama harici
alanda tespit edilen Roma ve Bizans dönemine ait nekropol alanının ekli 1/2000 ölçekli haritada
sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa
kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,
III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20/07/2016 - 156
Karar Tarihi ve No
: 20/07/2016 - 3623
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57.07/27
TOPLANTI YERİ
SAMSUN
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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57.07/24
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2016-3622
SAMSUN
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Bahçeköy Köyü, Kendirli Mahallesi sınırları içerisinde Sinop
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 1259 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün I.
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 04.02.2016 gün ve 378 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7.
Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 91145 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 20.04.2016 tarih ve 1456 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün 23.05.2016 gün ve 5561 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 413659 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge
Müdürlüğü’nün 17.05.2016 tarih ve 291862 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.07.2016 tarih ve 281 sayılı dosya inceleme değerlendirme
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Bahçeköy Köyü, Kendirli Mahallesi sınırları içerisinde Sinop
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 1259 parsel ve tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün
ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar
ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu
kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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57.07/28
Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2016-156
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.07.2016-3632
SAMSUN
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Bahşaşlı Köyü, Yukarıbahşaşlı Mahallesi sınırları içerisinde
Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 04.02.2016 gün ve 378 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7.
Bölge Müdürlüğü’nün 19.04.2016 tarih ve 91144 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 21.04.2016 tarih ve 1477 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’nün
17.05.2016 tarih ve 291862 sayılı, Sinop İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün
23.05.2016 gün ve 5561 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 28.04.2016 tarih ve 413659 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 12.07.2016 tarih ve 280 sayılı dosya inceleme değerlendirme
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop İli, Saraydüzü İlçesi, Bahşaşlı Köyü, Yukarıbahşaşlı Mahallesi sınırları içerisinde
Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Tümülüs’ün ekli
1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile
değişik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu
kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına,
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
19.01/8 (Ark. O. G. ERGİN)
Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2016 - 174
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 19.08.2016 - 2176
ANKARA
Çorum İli, Alaca İlçesi, Mahmudiye Köyü, Koçhisar Mevkiinde 2863 sayılı Kanun
kapsamında tespiti yapılan Kalehisar Kalesi ve Behramşah Külliyesi I. ve III. Derece Arkeolojik
Sit Alanı’nın tesciline ilişkin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 2280 sayılı uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı
Kanun’un 7. maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili
Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin
Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğünün 14.06.2016 tarihli ve 1184 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen
Kurum görüşleriyle ilgili olarak Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.06.2016
tarihli ve 564 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi Mekânsal Planlama Dairesi
Başkanlığının 22.06.2016 tarihli ve E.16052 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 24.06.2016 tarihli ve 437019 sayılı yazısı,
Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün 24.06.2016 tarihli ve E.154088 sayılı
yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.08.2016
tarihli ve 2987 sayılı uzman dosya inceleme raporu okundu, G.E.E.A.Y.K.’nin 10.05.1975 tarihli
ve 8440 sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Çorum İli, Alaca İlçesi, Mahmudiye Köyü, Koçhisar Mevkiinde tespit edilen, karar
eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Kalehisar Kalesi ve
Behramşah Külliyesi’nin I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000
ölçekli haritasının, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1. ve 3. maddesindeki
koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine, I. ve III. Derece Arkeolojik
Sit Alanı sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması
gerektiğine; kadastral haritasının Kurulumuza iletilmesine, yapılan kaçak kazılara ilişkin dava
sürecinin devam ettiği anlaşıldığından yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek
kalmadığına, alanın korunması, can ve mal güvenliği için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili
idareler tarafından alınması gerektiğine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer
Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar
2016/9154 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında
Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Veysi KAYNAK’a, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/9)
— Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında
Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ
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