
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 248. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2016/9032

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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CUMARTESİ
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Karar Sayısı : 2016/9033

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9034

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



Karar Sayısı : 2016/9035

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                          E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        29 Ağustos 2016

      69471265-305-10160

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2016

     68244839-140.03-234-520

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       29 Ağustos 2016
      69471265-305-10164

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2016
     68244839-140.03-238-524

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       29 Ağustos 2016
      69471265-305-10161

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2016
     68244839-140.03-235-521

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       29 Ağustos 2016
      69471265-305-10162

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2016
     68244839-140.03-236-522

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        29 Ağustos 2016
      69471265-305-10159

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              29 Ağustos 2016
     68244839-140.03-233-519

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2016/9158

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                                N. CANİKLİ                             Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

              Y. T. TÜRKEŞ                                     B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                  F. B. SAYAN KAYA
       Başbakan Yardımcısı V.                             Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KENT ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet
alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç)  Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
d) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş-

birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kent ve kentlilik olgusu, kent ve kentli sorunlarıyla ilgili
geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve mekânsal konular ve göç
hareketleri başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bu-
lunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek ve bi-
limsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kent ve kentlilik olgusu, kent ve kentli sorunlarıyla ve

göç hareketleriyle ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hu-
kuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak,

b) Kent ve kentli sorunları konusunda, ulusal ve/veya uluslararası konferanslar, semi-
nerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
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c) Merkezin amacıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları
ve bilimsel çalışmaları takip etmek,

ç) Merkezin amacıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yayın yapılmasını teşvik
etmek,

d) Üniversitede, Merkezin amacıyla ilgili konularda bitirme projesi, araştırma, yüksek
lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak,

e) Merkezin amacıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek,
f) Merkezin amacıyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek,
g) Merkezin amacıyla ilgili konularda ilgili internet sitesi oluşturarak, site aracılığı ile

akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğre-
tim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şe-

kilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda
gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil
eden Müdürün görevleri; Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerek-
tirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel
durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rek-
töre sunmaktır.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

bir Müdür Yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından
Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş
üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle gör-
evinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim bilimsel araştırma danışmanlık ve yayın
faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa
ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve program-

ların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak

ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araş-

tırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde, Merkezin amacıyla ilgili konular ile ilgili geçici çalışma grupları

kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Merkezin amacıyla ilgili konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar

ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim eleman-

ları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim
üyelerinden, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen tem-
silcilerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev
süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yön-
temle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Merkezin faa-
liyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma
Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görü-
şür.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun

ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faa-
liyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esas-
larını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,
d) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş-

birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal,
ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak,
eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bi-
limsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal,

ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak,
b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi

olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve/veya uluslararası konferanslar, se-
minerler, sempozyumlar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
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c) Merkezin amacıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları

ve bilimsel çalışmaları takip etmek,

ç) Merkezin amacıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yayın yapılmasını teşvik

etmek,

d) Üniversitede, Merkezin amacıyla ilgili konularda bitirme tezi, proje, araştırma, yük-

sek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak,

e) Merkezin amacıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Merkezin amacıyla ilgili konularla ilgili internet sitesi oluşturarak, site aracılığı ile

akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğre-

tim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak

görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şe-

kilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda

gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil

eden Müdürün görevleri; Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerek-

tirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel

durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rek-

töre sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği

bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından

Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş

üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-

den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendi-

rilir.
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(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim bilimsel araştırma danışmanlık ve yayın
faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa
ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.

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

görevleri yapar:
a) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve program-

ların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak

ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araş-

tırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde, Merkezin amacıyla ilgili konular ile ilgili geçici çalışma grupları

kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Merkezin amacıyla ilgili konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar

ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara

bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim eleman-

ları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcileri
arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsil-
cilerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev
süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yön-
temle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Merkezin faa-
liyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.
Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üze-
rine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma
Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görü-
şür.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amacı ve faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim
Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Arel Üniversitesinden:
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre, yıllık akademik çalışma içe-

risinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren AKTS (ECTS) kredisini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

tim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan
kurulu,

d) Anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı enstitülerde
lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarını,

e) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
f) Enstitü/enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ilgili

enstitüyü/enstitüleri,
g) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Müdürü: İstanbul Arel Üniversitesi ilgili enstitü müdürünü,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-

dımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-
vını,

i) GNO: Genel not ortalamasını,
j) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik

ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,
m) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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o) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,
p) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language Sınavını,
r) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
u) Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) YÖS: Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Programların açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, YÖK’çe belirlenen dallarda ve düzeylerde lisansüstü prog-

ramlar yürütür. Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak lisansüstü
programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(2) Programlar, anabilim/anasanat dalının teklifi, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun
uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile açılır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak; Enstitü Kurulunun önerisi,

Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı
dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler Türkçe yazılır. Anabilim/anasanat dalının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tezin yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Li-
sansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, ye-
terlik ve tez savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır.

Kontenjanlar ve programlara kabul koşulları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalları her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda

açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını,
her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları ens-
titüye önerirler. Öneriler ilgili Enstitü Kurulunda karara bağlanarak Rektörlüğe sunulur. Senato
tarafından onaylanan Enstitünün yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları ve bu
programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir. Kon-
tenjanlara başvuru için istenen belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar ilgili Enstitü
tarafından ilan edilir. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.

(2) Herhangi bir lisansüstü programın açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı Ens-
titü Yönetim Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayıyla be-
lirlenir. Sayının bunun altında kalması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile söz konusu
lisansüstü programı o yarıyıl için açılmayabilir.

Eğitim-öğretim ücreti
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir.
(2) Eğitim-öğretim ücretleri, program başına, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi

üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
(3) Program süresi içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden ayrıca ücret alınır.
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(4) Ücretler akademik takvimde belirtilen süre içinde ödenir. Eğitim-öğretim ücretini
ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen
veya mezun olan öğrencilerin program başına ödemiş oldukları eğitim ve öğretim ücretleri
iade edilmez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dallarının; lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli
dersleri, bunların kredileri ile AKTS kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim/ana-
sanat dalının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde,
yüksek lisansta dersler doktoralı öğretim görevlileri, anasanat dallarında nitelikleri Senato ta-
rafından belirlenen öğretim görevlileri tarafından verilebilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka
bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile görevlendirme yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurular, Öğrenci Kabulü, Kayıt İşlemleri, Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı

Yüksek lisans programlarına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması duru-

munda YÖK’çe verilmiş denklik belgesine sahip olmak.
b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek li-

sans programından ilişiği kesilmemiş olmak.
c) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın ÖSYM tarafından mer-

kezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES stan-
dart puanına sahip olmak veya ALES taban puanına karşılık YÖK tarafından belirlenen GMAT
veya GRE sınavlarından eşdeğer taban puanı almış olmak.

ç) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı
sıra gerekirse lisans not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini be-
lirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı
dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir.

d) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakültelerinin ve konserva-
tuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

e) Yüksek lisans programına ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ile öğrenci kabul edecek
anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav
jürisi önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden
oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.
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f) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not ortalamasının yanı
sıra gerekirse yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-
ğerlendirmeye alınabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağla-
ması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon,
uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği,
Senato tarafından belirlenir.

g) İlgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.
Doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

ç) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı
sıra yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/ve-
ya mülakat sonucu değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

d) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir.

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

f) Doktora programına ALES standart puanının yanı sıra yüksek lisans not ortalaması
ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ile öğrenci kabul
edecek anabilim dalı başkanlıkları, yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav
jürisi önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden
oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

g) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edi-
len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

ğ) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans, yüksek lisans
ve doktora programından ilişiği kesilmemiş olmak.

h) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine
sahip sayılır.

ı) İlgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.
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Sanatta yeterlik programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir.

c) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö ince-
lemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için aday-
ların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kom-
pozisyon, uluslararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul
edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları
ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin
anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde bu madde hükümleri uygulanır.

d) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

e) Sanatta yeterlik programına ALES standart puanının yanı sıra yüksek lisans not or-
talaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ile öğrenci kabul edecek ana-
sanat dalı başkanlıkları, yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat ve/veya sınav jürisi
önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan
bir değerlendirme jürisi kurulur.

f) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

g) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir lisans veya yüksek li-
sans programından ilişiği kesilmemiş olmak.

ğ) İlgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olmak.
Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp

fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı
ile belirlenecek TUS’ta alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 pu-
andan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp
fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fa-
külteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel
tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik
tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse,
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lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu
da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar gibi diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bi-
limlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel
tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlen-
dirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES
puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Yurt dışında ikamet eden ve yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 14 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onay-
landıktan sonra Mütevelli Heyeti kararı ile her akademik yılın başında belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü
programlara kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türk-
çe ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını başarmaları gerekir.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili
anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik yapmak üzere başvuran Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk
ve akraba toplulukları öğrenci adayları; ayrıca bir sınav yapılmadan lisans ve varsa lisansüstü
notları değerlendirilerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilir.
Gerekli görülen hallerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksikleri belir-
lenenlere bu eksiklikleri tamamlatılabilir. Sınavı yapacak jüri üç asil bir yedek üyeden oluşur.
Yerleştirmeler, verilen kontenjanlar çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurullarınca uygun gö-
rülen yöntemlerle yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta ye-
terlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul
edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

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

(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 programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sa-
natta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin sayısı, öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek li-
sans programından aldığı ders çizelgesine bakılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından belirlenir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır.
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(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri; yüksek lisans programlarında lisans program-
larından, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans programlarından aldırılabilir.
Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile kabul edilenlere lisans program-
larından ders aldırılabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC notu ile ta-
mamlaması gerekir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin baş-
vurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinden en az CC
notu almış olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üze-
rine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile başvurduğu programa kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilir-
ler.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kendilerine öğrenci kimlik
belgesi verilmez.

(5) Normal öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(6) Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti

tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. Özel öğrencilerin ücretleri
kredi saati başına tespit edilir.

(7) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bütün yükümlülükleri yerine getirmek zo-
rundadırlar.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış
olan başarılı öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir:

a) Önceki yükseköğretim kurumundaki ağırlıklı genel not ortalaması, yüksek lisansta
en az 2,00 veya 100 üzerinden 70, doktora ve sanatta yeterlikte en az 2,50 veya 100 üzerinden
75 olmak.

b) Doktora programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler yabancı dil sınavını
11 inci maddeye göre başarmış olmak.

c) Sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler yabancı dil
sınavını 12 nci maddeye göre başarmış olmak.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından be-
lirlenir. Yatay geçiş için birinci fıkradaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır.
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(3) Aynı enstitüye bağlı yüksek lisans programları arasında yatay geçiş anabilim/ana-
sanat dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Ancak daha yüksek
ücretli programa geçiş yapan öğrenci iki program arasındaki ücret farkını öder.

Değişim programına katılan öğrenciler
MADDE 18 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki bir üniversite arasında

yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt
içindeki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin ka-
yıtları bu süre içerisinde Enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Bu öğrenciler; o dönem için Üniversitede almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede
aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, akademik danışmanının nezaretinde
yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun ona-
yı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelikte belirtilen not sistemine çevrilerek
öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden
başarısız olduğu dersler varsa, onların yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından akademik
danışmanının uygun göreceği ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yö-
netim Kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim kapsamında gelen öğrencilere, Üniversitede okudukları süre içerisinde
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir.

(3) Öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurt dışındaki veya yurt içindeki üni-
versitelere gönderilen veya aynı değişim kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerle ilgili üc-
retler ikili anlaşmalara uygun olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir.

Kayıt işlemleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre lisansüstü eğitim-öğreti-

mine kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi ve lisansüstü öğrencilik hakkını kazanan aday-
ların kabul işlemleri, Enstitü tarafından düzenlenir, yürütülür ve denetlenir.

(2) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, kayıt dondurma, ilişik kesme, intibak, yatay ge-
çiş, anabilim dalı değiştirme, sınav, not durumu izleme ve diğer her türlü işlemlerinde yetkili
karar organı ilgili Enstitü Yönetim Kuruludur.

(3) Değerlendirme sonucu lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar, aka-
demik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitü tarafından ilan edilen belgelerle ilgili enstitü
müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Adayın kesin kayıt işlemi ilgili Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği ka-
bul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(4) Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü öğ-
rencilik hakkını kazanamaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sı-
navlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir ve haklarında kanuni
işlem yapılır.

Gerekli belgeler
MADDE 20 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağı-

daki belgeler istenir:
a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üni-

versitece onaylı sureti; diplomalarını yurt dışından almış olanlardan ilgili belgelerin noterden
onaylı tercümeleri ve denklik belgesi,

b) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi gerektiren programlarda ALES veya eşdeğer
sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu
bulunmalı).
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c) Yabancı dil gerektiren programlarda YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı
veya bilgisayar çıktısı (Belge üzerinde sonuç belgesi kontrol kodu bulunmalı).

ç) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının mezuniyet not ortalamasını gösteren not
çizelgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti.

d) T.C. Kimlik numarası beyanı.
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
f) Son altı ayda çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).
g) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge.
(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin noterden onay-

lı tercümesi ve YÖK’ten alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.
b) Lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin

noterden onaylı tercümesi.
c) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
ç) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri.
d) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin aslı veya onaylı sureti.
e) 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).
f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir belge.
(3) İstenen belgelerin, asılları ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Enstitü tarafından

tasdik edilir ve asılları ilgiliye geri verilir.
(4) Enstitüye kayıt hakkı kazanan öğrenci, kesin kaydını kendisi veya yakınları aracı-

lığıyla yaptırabilir.
(5) Enstitü tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler,

Enstitü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

sonradan anlaşılması halinde, hangi yarıyılda olursa olsun Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumda
olanların ücretleri iade edilmez. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa diploma
dâhil, kendilerine verilen tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; her akademik yılın başında, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek ve ders kayıt işlemlerini yap-
tırmakla yükümlüdürler.

(2) Tüm öğrenciler ders kayıtlarını, akademik danışmanının gözetiminde veya internet
ortamında yapar. Akademik danışman gözetiminde kayıt yaptıranlar, seçtikleri dersleri gösteren
ders kayıt formunu akademik danışmanına onaylatır ve akademik takvimde belirlenen ders ka-
yıt tarihlerinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. İnternet üzerinden ders kaydı yapan öğ-
renciler ise almış oldukları dersler ile ders kayıt formlarını akademik takvimde belirlenen ders
kayıt tarihlerinde akademik danışmanlarına onaylatır ve bir nüshasını ilgili Enstitü Müdürlü-
ğüne teslim eder.

(3) Kayıtlarını zamanında yaptırmayan öğrencilerden, mazeretleri ilgili Yönetim Ku-
rullarında kabul edilenlerin kayıtları, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta
sonuna kadar yenilenir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan veya mazereti ilgili Yönetim Ku-
rullarınca kabul edilmeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.
(5) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde aka-

demik danışmanın onayını almak koşuluyla kaydolduğu derslerde değişiklik yapabilir.
(6) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği derslerde öğrenci, haftalık ders progra-

mında kısmen de olsa çakışan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması
gereken ders tekrar edilen derstir.
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(7) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır. Kayıt ye-
nilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Dersler ve kredi transferi
MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersler; yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik olmak

üzere iki düzeyde düzenlenir. Doktora veya sanatta yeterlik programında, program içeriğinde
eksiklik görüldüğü takdirde yüksek lisans dersi okutulabilir.

(2) Bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredilik ders alınabilir. Zorunlu hallerde bu sayı ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Dersler; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bunlardan; zorunlu dersler, öğrenci-
nin almak zorunda olduğu dersler, seçmeli dersler ise akademik danışmanının onayı ile ilgili
kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabilecekleri derslerdir. Söz konusu dersler, bir
yarıyıllıktır.

(4) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerekti-
ğine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(5) Bir seçmeli derse, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari sayının al-
tında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılmaz. Açılmayan derse kayıt yaptıran öğren-
ciler, açılan başka bir seçmeli derse beş gün içinde kayıt yaptırabilirler.

(6) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan
asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(9) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, akademik danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Özel öğrenciler kabul edildikleri lisansüstü programının müfredatında okutulan
derslerin en fazla %50’sini alabilir ve öğrencinin yazılı başvurusu, anabilim/anasanat dalı baş-
kanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu dersleri saydırabilirler. Söz konusu
dersler için daha önce alınan not başarı notu olarak ilgili enstitü müdürlüğünce sisteme girilir.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu

olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CC (70), doktora öğrencisinin ise CB (75) notu almış
olması gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yap-
tırmak, dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle
dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır.
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(2) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine isterlerse akademik danış-
manlarının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir
veya seçmeli dersler yerine akademik danışmanınca kabul edilen başka seçmeli dersleri alabilir.
Ancak bu durumda yarıyıl başında akademik danışmanın, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığı aracılığıyla Enstitüye bilgi vermesi zorunludur.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa
olsun en son alınan not esas alınır.

Ders ve uygulamalara devam
MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için % 70,
uygulamalı dersler için % 80’dir.

(2) Öğrenciler; kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve bunların ge-
rektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla
yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların
sayısı ve başarı notuna katkısı, dönemin ilk iki haftası içinde ilgili dersin öğretim elemanınca
öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve de-
vamsız öğrenciler ilgili dönemin son haftasında ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı veya bilgisayar
ortamında bildirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına alınmaz.

(3) Rektörün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve
benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alın-
maz.

(4) Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir
dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Derslerin AKTS kredisi değeri
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın

yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre
belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından
belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) 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 faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(2) Derslerinin AKTS kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararı ile tespit edilir.

(3) Seminer, bitirme projesi ve tez çalışması kredisizdir, ancak bu derslere ilgili kurul
kararıyla AKTS kredisi verilebilir.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü,
dönem ödevi ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yazılı sınav dışındaki sınavların türleri ya-
rıyıl başında duyurulur. Sınav süreleri sınavın niteliğine göre ilgili öğretim elemanı tarafından
belirlenir.
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(2) Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi
tutulur. Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam
ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının veya
bütünleme sınavının katkısı ise %60’tır. Ancak belirtilen oranlar sabit kalmak koşulu ile kısa
süreli sınav, ödev, proje çalışmalarının ve derse devam durumunun katkıları ilgili öğretim ele-
manı tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında ara sınav, devam ve ödev çalışmasının
başarı notuna katkısı %20, yarıyıl sonu sınavının veya bütünleme sınavının katkısı ise %80’dir.

(4) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan ba-
şarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılma-
dıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(5) Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav puanları
100 üzerinden verilir.

(6) Sınav tarihleri ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınavı: Her ders için yarıyılda, en az bir ara sınavı yapılır. Sadece ders niteliğin-

deki dönem projesi ve seminer için ara sınav yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler,
kısa süreli sınavlar, derse devam durumu, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi de-
ğerlendirmeleri en çok bir ara sınavı yerine sayılabilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin
ölçüm sonuçları, etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan
öğrenciler bu sınavlara girebilir. Yarıyıl sonu sınavı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun
olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

c) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve
geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere açılan sınavdır.

ç) Kısa süreli sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saati içinde yapılan
sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları
yerine getirmiş ve yarıyıl sonu sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavında başa-
rısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.
Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.

(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 so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 28 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı

durumları, akademik takvimde belirtilen tarihte dersi veren öğretim elemanı tarafından öğrenci
bilgi sistemine girilerek ilan edilir.

Mazeret sınavları
MADDE 29 – (1) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren dilekçe

ve belge ile sınav tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.
Mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili
yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir ma-
zeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bulunmayıp, yarıyıl sonu sı-
navına giremeyenler bütünleme sınavına girerler.
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Sınav sonucuna itiraz
MADDE 30 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların öğrenci bilgi sisteminde ila-

nından itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz, ilgili Enstitü Müdürlüğüne verilen
bir dilekçe ile yapılır.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edi-
lirse, bu hata Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, du-
rum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla
bildirilir.

(3) İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç on beş gün
içinde sonuçlandırılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 31 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması

ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı no-
tunun başarı notuna etkisi % 60’tır.

(2) Başarı notunun, 100 puan üzerinden yüksek lisans programlarında en az 70, doktora
ve sanatta yeterlik programlarında en az 75 olması gerekir.

(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programlarında S veya CC ve üzeri;
doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise S veya CB ve üzeri harfli başarı notları almak
gerekir.

(4) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Bu
amaçla kullanılan harf notları ve karşılıkları aşağıdaki tabloya göre tanımlanır:

Harf Notu  Katsayı Yüzdelik Not
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 60-69
DD 1,00 50-59
FF 0,00 49 ve aşağısı

Başarı notları dışındaki harfler
MADDE 32 – (1) Başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harf notları aşağıdaki

şekilde tanımlanır:
a) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları, devam

hariç tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde,
notların akademik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksiklik-
lerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatıla-
bilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür.

b) E: E notu, muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve
daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E not-
ları ortalama hesaplarına katılmaz.

c) NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. De-
ğerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

ç) S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca;
kredisiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile se-
minerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca;
kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız
olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.
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e) W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının
onayı ve ilgili yönetim kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. W notu öğrencinin orta-
lamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorundadır.

(2) Kurum içi ve dışı yatay geçiş ve öğrenci değişim programı ile gelen öğrencilerin
aldıkları derslerin notları intibak yoluyla ve notlar dönüştürülerek değerlendirilir ve not orta-
lamasına dâhil edilir.

(3) Değerlendirme ve kredi denkleştirme işlemleri öncelikle AKTS kredi sistemine uy-
gun olarak yapılır.

Not ortalamaları
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları he-

saplanarak bulunur. Bunlardan;
a) Yarıyıl not ortalaması (YNO); o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS

kredisi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen
toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan
sayıdır.

b) Genel not ortalaması (GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin
AKTS kredisi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen top-
lamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(2) Bölünme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki
üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa
olsun en son alınan not esas alınır.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan bilimsel hazırlık derslerinin notları, lisansüstü
not ortalamasına katılmaz.

Kopya
MADDE 34 – (1) Sınavlar ile proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalarda kopya

çektiği, kopya verdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenciye, dersin o
biriminden FF notu verilir ve hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
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Süre
MADDE 36 – (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 ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin 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 Enstitü Yönetim
Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut
danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim/anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirme-
diğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başka-
nınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

(6) Danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

Seminer dersi
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim/

anasanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrenci en erken ikinci yarıyılın
başında seminer dersine kayıt yaptırmak, aynı dönem içerisinde semineri sunmak ve teslim et-
mek zorundadır.

(2) Seminer bitiminde sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Seminer sonucu
akademik takvimde belirtilen tarihte otomasyon sitemine girilir.

(3) Seminer dersi için bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olan öğrenci seminer dersini
bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
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(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü
Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danış-
manı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-
maz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar
hazırladığı nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu
yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı
aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayına ve tez sınav
tarihi önerisine istinaden Enstitü sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi ve intihal raporunu
jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini ilgili enstitüden teslim aldıktan
sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve 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. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(10) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, toplanamama ne-
denleri, tez danışmanı tarafından aynı gün yazılı olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı ka-
nalıyla Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen
bir aylık süreyi geçmemek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından be-
lirlenir ve jüri üyelerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(11) Kabul edilmiş olan tez ve seminer tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt
içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir
kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları

sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tezin tamamının PDF
formatında iki adet elektronik kopyasını ve ulusal tez merkezinden alınan iki adet tez veri giriş
formunu tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde 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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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(3) Üniversite bünyesinde yazılan tüm tezler, Üniversitece belirlenen esaslara göre ya-
zılmak zorundadır.

(4) Kabul edilmiş ve ciltlenmiş tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üye-
lerinin isimleri yer alır.

(5) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.

(6) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek li-
sans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(7) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(8) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,
diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-
rilir.

(9) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla 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 ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) ola-
rak değerlendirilir.

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

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve AKTS kredisi miktarları, ders materyal-
lerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Senato tarafından belirlenir ve YÖK’ün onayı
alınarak uygulanır.

Süre
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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Dönem projesi danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut
danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim/anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirme-
diğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışman atanır.

(4) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim/anasanat dalı başka-
nınca onaylanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

Dönem projesi dersi
MADDE 44 – (1) Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi en erken ikinci

yarıyılın başında alınır. Öğrenci, dönem projesi dersine alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda ilgili enstitünün Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun
biçimde yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı (S) veya başarısız (U)
olarak değerlendirilir. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesi der-
sine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna
uygun biçimde dönem projesi dersine ilişkin yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

(2) Dönem projesi dersi için bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olan öğrenci dönem
projesi dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

(3) Dönem projesi dersinden ikinci ve/veya üçüncü yarıyılda başarılı olamayan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kabul edilmiş olan dönem projesi tamamen veya kısmen Enstitü tarafından yurt
içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Dönem projesi, Enstitünün yazılı izni olmadan hiçbir
kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma
MADDE 45 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Dönem projesi danışmanı tarafından kabul edilmiş öğrenci dönem projesinin cilt-

lenmiş en az iki kopyasını ve dönem projesinin PDF formatında iki adet elektronik kopyasını
projenin kabul tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(4) Üniversite bünyesinde yazılan tüm ve dönem projeleri tez yazım kılavuzuna göre
yazılmak zorundadır.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezsiz yüksek
lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.

(7) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(8) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,
diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-
rilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (1) Doktora programı, 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 kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

(6) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, ilgili mevzuat hükümlerine
göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre
MADDE 47 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite 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.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 48 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim
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 Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üye-
lerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş ol-
ması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(3) Öğrencinin talebi, mevcut danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının
gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anabilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anabilim dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına Ocak ve Haziran aylarında Enstitü Yönetim Kurulunun
belirlediği tarihlerde girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarı-
yılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi 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.

(4) Doktora yeterlik sınavı sırasıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde ya-
pılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri birer
saatten az, üçer saatten fazla olamaz. Ancak bu süreler ilgili anabilim dalı başkanlığının ge-
rekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Sınavın sözlü aşaması, lisans-
üstü öğrenciler ve alanın uzmanlarına açıktır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı
başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması
gerekir. Sınavın sözlü aşamasında başarısızlık halinde öğrenci, ikinci sınav hakkında sadece
sözlü sınava girer. Sınav sonucu yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bil-
dirilir.

(5) 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.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
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(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka 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 dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca 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 Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 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 dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, 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.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) 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 Enstitüye teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen
tezi anabilim dalı başkanlığına sevk eder ve anabilim dalı başkanlığının onayına istinaden söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde
tezi ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini ilgili
enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya
kargo ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile bir-
likte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

Sayfa : 126                             RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827



(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ay-
rıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 15 günden
az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sı-
navı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(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 dalı başkanlığınca 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 bu-
lunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 47 nci maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından
toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bil-
dirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geç-
memek üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üye-
lerine ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(8) Kabul edilmiş olan tez ve seminer çalışması tamamen veya kısmen Enstitü tarafın-
dan yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez ve seminer çalışması, Enstitünün yazılı
izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını, tezin tamamının PDF formatında iki adet elektronik
kopyası ile Türkçe ve anabilim dalı başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini
içeren üç adet Microsoft Word formatında elektronik kopyasını ve Enstitü tarafından istenen
diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yö-
netim Kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Diplomaya hak kazanabilmek ve mezun olabilmek için, Üniversite enstitülerine
bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin,
Üniversite adresli; bir adet bilimsel makale uluslararası hakemli dergilerde veya ulusal boyutta
Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği hakemli dergiler ile uluslararası kongrelerde yayın yap-
mış olması gerekir. Söz konusu yayın koşulu aranmayacak doktora programları ile yayın koşulu
yerine geçecek olan kriterlerin belirlenmesi anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu
kararı ile belirlenir.
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(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.

(7) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(8) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,
diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-
rilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş sanatta yeterlik prog-

ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğ-
rencinin 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 ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez/eser danışmanı atanması
MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapa-

cak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte be-
lirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ens-
titüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

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

(3) Öğrencinin talebi, ilgili anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danış-
manının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme
talebi olması ya da anasanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya
getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde öğrenciye yeni danışman
atanır.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlere dayalı mazereti
olması halinde; süresinde onaylanması gereken belgeler, ilgili anasanat dalı başkanınca onay-
lanır ve söz konusu belgeler süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

Sanatta yeterlik çalışması tez/eser izleme komitesi
MADDE 57 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci

için anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde
sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede
danışmandan başka enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez da-
nışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Sanatta yeterlik tez/eser izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde deği-
şiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tez/eser çalışması önerisi savunması
MADDE 58 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci;

en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/eser çalışması önerisini izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak sa-
vunur. Öğrenci, tez/eser çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15
gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik tez/eser çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/eser ça-
lışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin,
gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca tez/eser ça-
lışması önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.
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(3) Tez/eser çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/eser
çalışması seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/eser çalışması izleme komitesi ata-
nabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve
tez/eser çalışmasını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/eser çalışması önerisi savun-
masına alınır. Tez/eser çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(4) Tez/eser çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, top-
lantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez/eser çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/eser çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fık-
rada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez/eser çalışması önerisi reddedi-
lir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 59 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin/çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi/çalışmayı ens-
titüye teslim eder. Enstitü danışman tarafından teslim edilen tezi/çalışmayı anasanat dalı baş-
kanlığına sevk eder ve anasanat dalı başkanlığının onayına istinaden söz konusu teze/çalışmaya
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alıp, sınav tarihini de bildiren yazı ekinde tezi/çalış-
mayı ve intihal raporunu jüri üyelerine teslim eder. Gerekli durumlarda öğrenci tezlerini/çalış-
malarını ilgili enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen ve/veya kargo ile ulaştırabilir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin/çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez/eser çalışması
izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/eser çalışması izleme komite-
sinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu 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.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
15 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez
savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez
savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
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gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulu-
narak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 56 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, jüri başkanı tarafından
toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak anasanat dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye bil-
dirilir. Yeni savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen bir aylık süreyi geçmemek
üzere, danışmanın önerisi de dikkate alınarak enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyelerine ve
öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(8) Kabul edilmiş olan tez/eser ve seminer çalışması tamamen veya kısmen Enstitü ta-
rafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tez/eser ve seminer çalışması, Enstitünün
yazılı izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayımlanamaz.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin veya çalışmasının ciltlenmiş üç kopyasını, tezin/ça-
lışmanın tamamının PDF formatında iki adet elektronik kopyası ile Türkçe ve anabilim dalı
başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde özetlerini içeren üç adet Microsoft Word forma-
tında elektronik kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri savunma sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi/çalışması şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, tez sı-
navı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir. 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 yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Diplomaya hak kazanabilmek ve mezun olabilmek için, Üniversite enstitülerine
bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün sanatta yeterlik programlarındaki sanatta yeterlik
öğrencilerinin, Üniversite adresli; bir adet bilimsel makale uluslararası hakemli dergilerde veya
ulusal boyutta Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği hakemli dergiler ile uluslararası kongre-
lerde yayın yapmış olması gerekir. Söz konusu yayın koşulu aranmayacak sanatta yeterlik prog-
ramları ile yayın koşulu yerine geçecek olan kriterlerinin belirlenmesi anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin/çalışmanın tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta
yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine
sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK ta-
rafından onaylanmış adı bulunur.

(5) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik
programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(6) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.

(7) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
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(8) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek,
diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge ve-
rilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 61 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç 30 gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla
bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulur ve bu süre içinde
izinli sayılır.

(2) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne
yapar. Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine ilişkin
belgeleri ekler.

(3) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorunlu bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(4) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirti-
lir.

(6) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya ilgili mevzuat
hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan
öğrencilerin kaydı dondurulmaz.

(7) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine
katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden
sayılmaz.

(8) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden
öğrenimlerine devam eder.

(9) Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, izin süreleri dolmadan öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgeler.

(10) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam
etmek istemeleri halinde, dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Kayıt silme
MADDE 62 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile

öğrencinin kaydı silinir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış

olmak.
b) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceği anlaşılmış olmak.
c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapmış olmak.
ç) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
d) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Kaydı silinen öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.
(3) Posta yoluyla kayıt sildirme işlemi yapılmaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin ken-

disinin yazılı müracaatı gerekir.
(4) Kaydı silinen öğrencilere, talepleri halinde Enstitüde izledikleri dersleri ve aldıkları

notları belirten belge verilir.
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Tebligat ve adres bildirme
MADDE 63 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tebligatlar, öğrencilerin kayıt sı-

rasında bildirdikleri adrese kargoyla, tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular
ise elektronik posta, ilan panolarında veya ilgili enstitünün internet sitesinde ilan edilerek ya-
pılır.

(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken ilgili enstitü müdürlüğüne bildirdikleri adresi değiş-
tirdikleri halde, bunu ilgili enstitüye bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan
öğrencilerin Enstitüdeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine
yapılmış sayılır.

Disiplin iş ve işlemleri
MADDE 64 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

Kimlik kartı
MADDE 65 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı

verilir.
(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden öğ-

renci kimlik kartları geri alınır ve imha edilir.
(3) Kimlik kartı yıpranan veya kaybeden öğrenciye, bir dilekçe ile ilgili enstitü müdür-

lüğüne başvurduğunda, bedeli karşılığında kendisine yeni kimlik kartı verilir.
Uzaktan eğitim programlarından ders transferi
MADDE 66 – (1) Örgün lisansüstü programlarda kayıtlı olup, uzaktan eğitim lisansüstü

programlarından ders alan öğrencilerin ders transferleri 31 ve 32 nci maddeler dikkate alınarak
yapılır.

Tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 67 – (1) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler anabilim/anasanat

dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan kontenjan dahilinde önceden ilan edilmiş asgari
şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli/tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapabi-
lirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diğer hükümler
MADDE 68 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(2) 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 Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 70 – (1) 17/3/2014 tarihli ve 28944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 72 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi,

Diş Hekimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına
kayıt ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş He-

kimliği Fakültesi, Mersin Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans programlarına kayıt ile
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Danışman: Bir öğrenciye, üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğre-

tim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek
üzere, ilgili bölüm/program başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile baş-
vuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Alt Birim: Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını veya programı,
ç) Alt Birim Kurulu: Bölüm, anabilim dalı veya program kurulunu,
d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Birim: Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,
f) Birim Kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,
g) Birim Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda

yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul yönetim kuru-
lunu,

ğ) Ders Kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya
semineri, iki ders saatlik stüdyo, atölye, laboratuvar, klinik, arazi çalışması ve benzeri uygula-
malı çalışmaları belirten ölçü birimini,

h) Diploma Eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

ı) Eğitim-Öğretim Dönemi: Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları hariç en az
14 (on dört) haftalık güz ve 14 (on dört) haftalık bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,
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i) İYS: Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavını,
j) Katkı Payı: 2547 sayılı Kanun gereği; birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğ-

retim öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı ve/veya öğrenim ücre-
tini,

k) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde yer alan dersler ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen dersleri,

l) ÖİBS: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
m) ÖİDB: Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ö) Rektörlük: Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Resmi Sağlık Kurumları: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili

kılınan tam teşekküllü hastaneleri,
r) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
s) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,
ş) Uzaktan Öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekanda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

t) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: Mersin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Sınavlara ve Değerlendirilmelerine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) İlgili Birim Kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile eğitim-öğretim

örgün, yaygın, açık, ortak, uzaktan ve karma öğretim şeklinde yapılabilir. Örgün öğretim, birinci
ve ikinci öğretim şeklinde olabilir.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 6 – (1) Birimlerin eğitim-öğretim süreleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin dışındaki fakülteler ile yüksekokul-

larda sekiz yarıyıl,
b) Meslek Yüksekokullarında dört yarıyıl.
(2) Azami eğitim-öğretim süresi, ön lisans programlarında 8 (sekiz) yarıyıl, lisans prog-

ramlarında 14 (on dört) yarıyıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda
16 (onaltı) yarıyıldır.

(3) Hazırlık eğitim-öğretim süresi azami dört yarıyıldır.
(4) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olmayan süreler şunlardır:
a) Fakülte ve yüksekokullarda açılan bilimsel/mesleki hazırlık, yabancı dil veya Türkçe

hazırlık sınıfında geçirilen süreler,
b) Yaz okullarında geçirilen süreler,
c) İlgili Birim Yönetim Kurullarınca izinli sayılan süreler.
(5) Normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahil olan süreler şunlardır:
a) Öğrencilerin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar,
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b) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğ-
retim kurumlarında geçirilen süreler,

c) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası uygulanan öğrencilerin uzak-
laştırıldıkları süreleri,

ç) Dikey geçiş veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumla-
rında geçirdikleri süreler, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili Birim Kurul kararı
ile kabul edilen süreler.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayan öğrencilerin öğrencilik statüleri 2547 sa-
yılı Kanunun ilgili maddeleri hükmünce belirlenir.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav süreleri ile resmi tatil gün-

leri hariç, her biri en az 14 hafta ve 70 iş günü olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(3) Yarıyıllarda verilecek dersler, ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili

Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriter-
lerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili Alt Birim başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Gerekli görülen hallerde, ilgili Birim Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayıyla
hafta içi mesai saati bitiminden sonra, Cumartesi ve/veya Pazar günleri ders ve/veya sınav ya-
pılabilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, Akademik Takvim ile düzenlenir.

(6) Yarıyıllardaki derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda ilgili Alt Bi-
rim başkanlıkları tarafından Akademik Takvimde belirtilen sürelerde düzenlenir ve ilan edilir.

(7) Akademik Takvim, Alt Birim ve Birim Kurullarının önerileri ve Senatonun onayı
ile en geç Mayıs ayı son iş gününe kadar takip eden iki eğitim-öğretim yılı için belirlenir ve
Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

Öğretim dili ve hazırlık
MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir.
(2) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı

ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı
dille de verilebilir.

(3) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, ilgili
mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Uluslararası öğrencilerden Türkçe dil seviyesi yetersiz olanlara yönelik zorunlu
Türkçe hazırlık programı uygulanır.

(5) Zorunlu Türkçe Hazırlık Programı, Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(6) Yüzde yüzden daha düşük ağırlık ile yabancı dilde eğitim-öğretim yapan program-
larda, yabancı dilde verilecek dersler ana meslek derslerinden seçilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulama dersleri, seminerler

ile atölye, laboratuvar, klinik, arazi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.
(2) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili Alt Birim Kurulunun

önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde
Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, kuramsal ve uygu-
lamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri
de göz önünde tutularak, AKTS'ye uygun olarak belirlenir.
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(4) Bir programdaki derslerin toplam AKTS kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğınca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-
çevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört
yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık
programlar için 300 ve altı yıllık programlar için 360’tır.

(5) Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı
ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Staj zorunluluğu olan prog-
ramlarda stajla ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajlar
ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Ancak ilgili ku-
rullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteli-
ğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya
onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

(6) Her yarıyılda açılacak derslerin ve öğretim elemanlarının listesi ilgili akademik bi-
rimler tarafından bir sonraki eğitim-öğretim yılı için Akademik Takvimde belirtilen süreler
içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir. Ders programları eğitim-öğretim
yılı başlamadan en geç Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde ilgili Alt Birim tarafından
öğrencilere duyurulur. Açılacak derslerin düzenlenmesi ve öğretim elemanlarının tanımlanması
ÖİBS'de yapılır. Ders programı veya öğretim elemanı değişikliği bu Yönetmeliğe göre yapılır.

(7) Uzaktan öğretim uygulamalarına ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato
tarafından belirlenir.

Yandal ve çift anadal programları
MADDE 10 – (1) Yandal ve/veya çift anadal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili

Alt Birimin isteği, ilgili Birim Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir
ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Öğretmenlik eğitimi verilen birimler için, Senato kararı
Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı
ile kendi lisans programına ek olarak bir yandal veya bir çift anadal programına kayıt olmasına
izin verilebilir.

(3) Yandal veya çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere;
a) Yandal için diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası,
b) Çift anadal için ikinci bir lisans diploması
verilir.
(4) Yandal ve çift anadal programına ait diğer hususlar, ilgili mevzuat ve Senato tara-

fından belirlenir.
Ulusal/uluslararası ortak ön lisans/lisans programı
MADDE 11 – (1) Üniversite ile yükseköğretim kurumları arasında ulusal/uluslararası

ortak ön lisans/lisans programları açılabilir.
(2) Açılacak olan ortak ön lisans/lisans programları ilgili mevzuat kapsamında Senato

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.
Değişim programları
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurtiçi veya yurtdışı yükseköğ-

retim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara
ilişkin esaslar ilgili mevzuat kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, resmi sağlık kurumlarından alına-

cak olan sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan sağlık nedenleriyle veya Senato tarafından belir-
lenen nedenlerle ön lisans programları için toplamda en fazla iki yarıyıl, lisans programları
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için toplamda en fazla dört yarıyıl, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ikişer yarıyıllık süreler ile ders alabilir. Söz konusu
nedenlerin devamı halinde verilen süre en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir.

(2) Özel öğrencilikte geçirilen süreler normal ve azami öğretim süresine dahildir.
(3) Aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek Üniversitede özel öğ-

renci olarak ders almak isteyen öğrenciler, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu
raporu ile kanıtlanan sağlık nedenlerine veya Senato tarafından belirlenen nedenlere dayalı
olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile Üniversitede ders alabilirler.

Misafir öğrenciler
MADDE 14 – (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Üniversitede açılan

dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Üniversite Yönetim Ku-
rulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili Alt Birim Kurulu kararı ve ilgili Birim Yönetim
Kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt
oldukları dersler için belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu
öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge
verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre varsa kredi başına
belirlenen katkı payını öderler.

Yatay geçiş
MADDE 15 – (1) Birimlere yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tara-

fından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
Dikey geçiş
MADDE 16 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları, il-

gili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim ku-
rulunca yapılır.

Bölümler/programlar arası geçiş
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin bölümler/programlar arası geçişleri, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında ilgili yönetim kurulunca yapılır.
(2) Öğrenciler, kendi Alt Birimlerinden başka bir Alt Birime geçiş yapabilirler. Bu

geçişler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı bir kontenjan belirlenerek ya-
pılır.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 18 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, ilgili mevzuat hü-
kümleri esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Kayıt koşulları
MADDE 19 – (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,
b) Yabancı ülke liselerinden mezun olanların lise diploma denkliği, Milli Eğitim Ba-

kanlığınca onaylanmış olmak,
c) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya yerleştirmeler sonucunda o öğretim yılında

Birimlere kayıt hakkı kazanmış olmak,
ç) Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o

öğretim yılı için belirlediği ve Senato tarafından onaylanan geçerli puan ve koşullara sahip ol-
maktır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı kapsamında başvuran öğrencilerin kayıtları Se-
nato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.
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Kayıt işlemleri
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt

için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler her akademik yıl-
başında ÖİDB tarafından belirlenerek ilan edilir.

Geçersiz kayıtlar
MADDE 21 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir.
Kimlik kartı
MADDE 22 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, fotoğraflı bir kimlik

kartı verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin, ulusal/yerel bir gazeteye kayıp ilanı vermek

suretiyle ilgili kuruma yazılı olarak başvurması halinde, kimlik kartı kullanılamayacak kadar
yıpranan öğrencinin ise eski kimlik kartını iade etmesi koşuluyla kendisine, yeni kimlik kartı
verilir. Kayıp veya yenileme durumunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kart
bedelinin öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Katkı payı
MADDE 23 – (1) Katkı payı 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine

göre alınır.
(2) Katkı payı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Süresi içinde katkı payını

ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders
kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın akademik takvimde belirtilen sürelerde ders

ön kayıtlarını yapar ve belirtilen tarihlerde varsa katkı payını yatırır. Belirlenen kayıt yenileme
süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı
onaylanmaz.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 39 uncu
madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını öde-
yerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak, stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için me-
zun olamayan öğrenci katkı payı ödemez.

(3) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak
noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme iş-
lemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken aşağıdaki öncelik
sıralaması kullanılır:

a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler.
b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler.
c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.
ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler.
(5) Öğrenciler alacağı ve devam zorunluluğu olan derslerden, ders programında çakışma

olması halinde önce zorunlu derslerini sonra seçmeli derslerini dördüncü fıkrada belirtilen sı-
ralamaya göre seçerek kaydını yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu öncelik sıralamasından dolayı
çakışan diğer dersleri alamaz.

(6) Farklı üniversitelerden ders almış ve Akademik Takvimde belirtilen süreler içeri-
sinde Birimine notlarını teslim etmemiş öğrencilerin almış olduğu dersler ve notları dikkate
alınmaz.
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(7) Danışman tarafından eğitim öğretim döneminin ilk iş günü danışmanlığını yaptığı
öğrencilerin aldığı dersler ile ilgili bilgileri içeren ve Toplu Ders Kayıt Formunu ÖİBS’den
alarak Üniversite Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden ilgili Alt Birim başkanlığına
gönderir.

Kayıt dondurma
MADDE 25 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini ma-

zereti nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bu-
lunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca değerlendirilip onaylanmasından sonra saklı
tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yerden öğrenimine devam eder.

(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde buluna-
bilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerleşip kayıt yapan öğrencilere,
Türkçe düzeylerini yeterli düzeye getirmek üzere tanınan izin süresi ikinci fıkrada tanımlanan
süreye dahil değildir.

Danışmanlık
MADDE 26 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, Alt Birim Baş-

kanlığı tarafından, Alt Birim öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır.
(2) Akademik Danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek ve yönlendirmek.
b) Öğrenciyi üniversite hayatına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirmek ve yönlendirmek.
Derslerin kredi değeri
MADDE 27 – (1) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saat-

lerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haf-
talık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait
toplam AKTS kredi değeri 30’dur.

(3) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.
Ders açma esasları
MADDE 28 – (1) Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde, her yarıyıl hangi

derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, Alt Birim Kurulundan gelen
öneriler göz önüne alınarak Birim Yönetim Kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.

(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının beş kişiden az olması halinde Alt Birim

Kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği
veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süre-
sinin son haftası içerisinde açılmayan derse kaydı iptal edilen öğrencilerin, açık bulunan seçmeli
derslere kayıtları, Alt Birim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları
zorunlu hallerde Rektörlük oluru ile Akademik Takvimde belirtilen tarihler içinde değiştirile-
bilir. Ancak eğitim-öğretim dönemi başlamış ise derse kayıt yaptıran tüm öğrencilerin yazılı
talebi halinde haftalık ders programlarında değişiklik talebi yapılabilir.

Ders alma ve bırakma koşulları
MADDE 29 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur.
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(2) Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki sorumlu olduğu bütün
dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık ders yükü 40 ders saatinden çok olamaz.
(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen haftalık ders saati sınırı

koşulunu aşmamak üzere üst yarıyıllardan da ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt yarıyıldan
başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı not ortala-
ması 65,00 - 74,99 arasında ise en fazla dört, 75,00 - 84,99 arasında ise en fazla beş, 85,00 ve
üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.

(5) Öğrenciler, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim prog-
ramındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başarmak zorundadır-
lar. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu bir ders, bulunduğu programdan çı-
karıldığında, yerine Alt Birim Kurullarınca uygun görülen eşdeğer bir dersi almalıdırlar. Mezun
olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak öğrenci, kayıtlı olduğu
programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders
alabilir.

Derslere devam
MADDE 30 – (1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye

ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik ça-
lışmalara katılmak zorundadır.

(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere
DZ notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı
yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin
durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim
döneminin son iş günü ilan edilir.

(3) Türkiye’yi temsilen uluslararası veya Üniversiteyi temsilen ulusal veya uluslararası
bir organizasyonda görevlendirilen öğrenciler, görevlendirmenin veya organizasyonun devamı
süresince ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık süre-
sinin hesabında dikkate alınmaz.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden Alt Birim Kurul kararı ile eşdeğer

kabul edilmesi halinde ders alabilir. Bu derslerden alınan notlar, dersin açılacağı bir sonraki
yarıyılın Akademik Takviminde belirtilen ders kayıt günleri başına kadar Alt Birim Kurul kararı
ile öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları ilgili üniversitenin not döküm belge-
sinde varsa 100’lük not olarak, yoksa Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına
göre elde edilen 100’lük not dikkate alınır.

Muafiyet
MADDE 32 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yüksek-

öğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir.
Bunun için eğitim-öğretim yarıyılının derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine
kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt
Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili
Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak
üzere beş iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.
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(2) Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersi ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yü-
rütülen temel bilişim derslerinden her eğitim-öğretim yılının başında bir muafiyet sınavı yapılır.
Bu sınavda uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir
yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin
muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %55 veya daha
fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin
birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve ikinci sınıfta okutulan toplam
kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. Dördüncü sınıfa intibak
yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %85 veya daha fazlası,
ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve üçüncü sınıfta okutulan toplam
kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. Lisans programlarının son
sınıflarına intibak yapılamaz.

(4) Ön lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir
yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin
muaf olduğu toplam kredi; birinci ve ikinci yarıyılda okutulan derslerin toplam kredisinin %40
veya daha fazlası ise üçüncü yarıyıla intibakı yapılır. Ön lisans programlarının son yarıyılına
intibak yapılamaz.

(5) Öğrencinin hangi sınıfa intibakının yapılacağı, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara
göre ilgili Alt Birimin Kurulunca kararlaştırılır. Bu işlemler sonucu kabul edilen eşdeğer süre,
normal ve azami öğretim süre hesabında dikkate alınır. İntibakı yapılan öğrenciler öncelikle
varsa alt yarıyıllardaki muaf edilmeyen derslerini alırlar.

Staj
MADDE 33 – (1) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak öğren-

cilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi
amacıyla ön lisans ve lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun
oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesiyle ilgili esaslar; Birim Yönetim Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 34 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, üç ders sı-

navı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ilgili mevzuat ile belirlenen şekillerde
yapılabilir. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı ve/veya
elektronik olarak yapılabilir. Bu sınavların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun
onayı ile belirlenir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Alt Birim tarafından belirlenir ve
ilgili sınavdan en az yirmi gün önce ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde
girmek, öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorun-
dadırlar. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde
yapılacak sınavlar ilgili mevzuat ve Senato kararları uyarınca elektronik veya merkezi yapıla-
bilir.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınav sayısı

ilgili kurul kararı ile belirlenir.
b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav ya-

pılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine
kullanılabilir.
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c) Aynı yarıyıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde
yapılabilir.

ç) Ara sınavlar toplam ağırlığı en az %40 en fazla %60 olabilir. Uzaktan öğretim ile
verilen derslerde bu ağırlık Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul ta-
rafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az %70’ine devam etmek,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak ve başarılı olmak ge-

rekir. Bir dersin teorik ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendi-
rilmesine ilgili kurul karar verir.

(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden 59,99
ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dersin yarıyıl sonu sı-
navları ile bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir.

b) Bütünleme sınavından alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
(5) Aşağıdaki şartların tamamını sağlayan öğrencilere üç ders sınav hakkı verilir;
a) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerin devam şartını sağlamış olmak,
b) Toplamda en fazla üç derse kadar başarısız dersi olmak,
c) Staj ve benzeri uygulamalar dahil, ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine

getirmiş olmak.
ç) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı yarıyıl itibariyle kullandırılır.
d) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler söz konusu

derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olmaları, devam şartı aranmaksızın yarıyıl
içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız ol-
maları durumunda, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilirler.

e) Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili Alt Birim başkanlığına yazılı olarak başvurur. Öğren-
cinin durumu beş iş günü içinde incelenerek, öğrencinin sınava girme yeter şartlarını sağlaması
halinde öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına üç ders sınavı açılacağı tarih Alt
Birim Kurulu kararı ile bildirilir.

f) Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not
ortalamasını sağlamak zorundadır.

(6) Mazeret sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir, ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için

mazeret kabul edilmez. Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına
girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

b) Üç ders ve azami eğitim-öğretim sonucunda yapılan sınavlar gibi ek sınavlar için
mazeret kabul edilmez.

c) Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğ-
renci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav-
larının yapılacağı tarih, ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
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d) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren beş iş günü içerisinde

Alt Birim Başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.
(7) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde yer alan Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından
yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.

(8) Ayrıca ilgili mevzuatta öğrencilere tanınan diğer sınav hakları ilgili mevzuat hü-
kümlerince uygulanır.

(9) Gerekli durumlarda ilgili Birim Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile hafta
içi mesai saati bitiminden sonra ve/veya ulusal ve dini bayramlar dışındaki, cumartesi ve pazar
günleri de sınav yapılabilir.

(10) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çe-
kilmesine yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çe-
kilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır notu almış sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(11) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son iş
günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise Akademik Takvimde belirtilen yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sınavından
sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim Başkanlı-
ğına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir.

(12) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl kaydını yenilemiş, o derse
kayıt yaptırmış ve derse devam koşulunu sağlamış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırma-
dığı veya girme hakkını kazanmadığı bir dersin sınavına girmesi durumunda aldığı not ilan
edilmiş olsa da iptal edilir.

(13) Yurtiçindeki/yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya
öğrenci değişim programları kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyar-
lanması 32 nci maddeye göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sınav notuna itiraz
MADDE 35 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren üç iş günü

içinde bağlı olduğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden
incelenmesini isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlen-
mesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye
tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile so-
rumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az
üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile
karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim
Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına
ve ÖİDB'ye bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi ha-
tanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili Alt Birim Başkanına
başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili Alt Birim Başkanlığınca değerlendirilir.
Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili Birim Yönetim Kurulunda görüşülüp karara
bağlanır. Kurul kararı ilgili Alt Birime ve ÖİDB'ye bildirilir.
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Ders başarı notu
MADDE 36 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam

puan üzerinden başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme
sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik
başarı durumunu gösterir. Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağır-
lıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir ve Akademik Takvimde belirtilen sürelerde öğretim
elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulu
önerisiyle Senatoda karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğ-
renci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) SG (Sınava Girmedi): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek,

yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere
verilir. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

b) DZ (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan
öğrenciye verilen nottur. Yarıyıl başarı notu hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

c) BZ (Başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 50,00'dan az puan alan veya yarıyıl
başarı puanı 50,00'dan az olan öğrencilere verilir. Başarısız olarak değerlendirilir.

ç) BL (Başarılı): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl
başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrencilere verilir. Başarılı olarak değerlendirilir.

d) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan
öğrencilere verilir.

e) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.
f) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin

sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir, ortalamaya girmez
ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

g) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalış-
malarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında
devam koşulu aranır.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 37 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel
akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin
bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredilerinin çarpı-
mından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin
kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması ola-
rak adlandırılır.

(3) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu
derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
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(4) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ve diğer not dönüşümleri Senato tarafından
belirlenen esaslara dayanılarak hesaplanır.

(6) Daha önceden alınan veya başka bir üniversiteden alınan derslere ait muafiyet notları
ortalamaya dahil edilir.

(7) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında ulusal kredi dikkate alınır.
Ders tekrarı
MADDE 38 – (1) Bir öğrenci öncelikle BZ ve/veya UZ notu aldığı dersi/dersleri açıl-

dığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
(2) Öğrenci, daha önce başarılı olarak tamamladığı ders/derslerini tekrar alarak notlarını

yükseltebilir. Bu takdirde alınan en son sınav notları yarıyıl başarı notu hesabında dikkate alınır.
Genel akademik başarı not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 39 – (1) Genel akademik başarı not ortalamasını yükseltmek isteyen öğren-

ciler, daha önce aldıkları, muaf veya başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği ilgili yarı-
yılda tekrarlayabilir. Bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin
tekrarında, devam şartı aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak tüm sınavlarına ve başarı
notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrenci ilgili derse tekrar
kayıt yaptırdıktan sonra bu dersi bırakamaz ve önceki sınav notları otomatik olarak sıfırlanır.
Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başarı not ortalaması hesabında dikkate
alınır.

Azami eğitim-öğretim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 40 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan

mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav
hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için
üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir ders-
ten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları
dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün
derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen
not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan ya-
rarlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri
için Üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıf-
larda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden
öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl
sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversitenin her eğitim-öğretim
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yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri
başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu du-
rumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara
katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Mezuniyet
MADDE 41 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel aka-
demik başarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Birinci fıkradaki şartları, bu Yönetmelik hükümlerine göre normal öğrenim süre-
sinden önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin öğreni-
mini tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen Akademik Takvimde belir-
tilen tarihler arasında yarıyıl sonu sınav haftasının son günü veya bütünleme sınav haftasının
son günü veya stajın son günü veya üç ders sınavının son günü veya ek ders sınavların son gü-
nüdür.

Yarıyıl onur öğrencileri
MADDE 42 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders

yükünü alarak başarıyla tamamlayan, diğer yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası
bulunmayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur
öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Diploma onur öğrencileri
MADDE 43 – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamam-

layan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 ara-
sında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olur.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi
MADDE 44 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato

tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı ile ilgili tüm

yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri vermeleri zorunludur.
Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

Diplomalar
MADDE 45 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl süreli eğitim-

öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl süreli eğitim-
öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulun lisans ve çiftanadal programları için lisans, on yarıyıl
süreli eğitim-öğretim yapılan Eczacılık Fakültesi programı için Eczacılık Fakültesi diploma-
larıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-
cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili
programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.
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Lisans öğrenimlerini tamamlamayanlara verilen ön lisans diploması
MADDE 46 – (1) Sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapılan Birim programlarının

ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı ve genel akademik başarı not ortalaması en
az 60,00 olan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlamayan/tamamlayamayan öğren-
cilere talepleri üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

Diplomanın kaybı halinde verilecek belge
MADDE 47 – (1) Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde ulusal bir gaze-

teye kayıp ilanı verme koşuluyla, ilgili yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.
Adres bildirme
MADDE 48 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılmak veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Bildirim adresi öğrencilerin Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adreslerdir. Ad-

resleri değiştiği halde ÖİBS'de güncellemeyen veya beyanlarında yanlış ya da eksik bilgi bu-
lunan öğrencilerin kayıt olurken bildirdikleri adrese bildirimin yapılması halinde, kendilerine
bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 49 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek
zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğren-
cinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi de-
ğiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek
gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

İlişik kesme
MADDE 50 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine yükseköğretim kurumundan çıkarılma ce-
zası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi

ve raporunun ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,
ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamamış olması,
d) İlgili birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı

payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,
e) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya

yeterli diğer şartları sağlamaması,
durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.
Belgelerin saklanması
MADDE 51 – (1) Ders devam çizelgeleri ve yarıyıl başarı sonuç listeleri başta olmak

üzere başarı değerlendirme belgelerinin bir kopyası ilgili Alt Birim Başkanlığında beş yıl süre
ile saklanır.
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(2) Sınav evrakları gibi ölçme belgeleri Alt Birim Başkanlıkları tarafından iki yıl süre
ile saklanır. İki yılın sonunda ilgili Birim tarafından bir tutanakla imha edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğren-

ciler yönünden bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında bu ta-
rihten önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin in-
tibaklarıyla ilgili iş ve işlemlerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/46
İşyeri : Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Abdurrahman Gazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1055678.034
Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası
İnceleme : Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe

ait olan Abdurrahman Gazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İSTANBUL adresindeki
1055678.034 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; aynı adreste faa-
liyette bulunan Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş., Reysaş Gayrimenkul Yatırım Or-
taklığı A.Ş. ve Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’nin yönetim ve idari işlerinin
yürütüldüğü, çalışanların da yönetim ve büro işlerine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle ya-
pılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7010 Karar Tarihi: 06/09/2016

Kurul Başkanlığının 05.09.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 31.08.2016

tarih ve 12509071-113-E.21385 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Telera Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-

desinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak

faaliyette bulunma izni verilmesine, 

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No : 2009/292 
Karar No : 2014/335 
C. Savcılığı Esas No : 2009/32130 
Davacı : K.H. 
Katılan : OSMAN MERTOĞLU, Kemal ve Huriye oğlu, 20/04/1958 

SİNOP doğumlu, SİNOP, MERKEZ, Şamlıoğlu Mah./köy 
nüfusunda kayıtlı. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:18 İç 
Kapı No: 2   Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.  

  T.C. No: 19766686212 
Sanık : NEVZAT ÖZDEMİR, Abdulhadi ve Dilşa oğlu, 01/08/1974 

BULANIK doğumlu, MUŞ, BULANIK, Hoşgeldi Mah./köy 
nüfusunda kayıtlı. Mehter Çeşme Mah. Bilimyuva Sitesi 2 B 1 
D: 9 Yakuplu Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.  

  T.C. No: 19925576408 
Sanık : BÜLENT AKSOY: İsmet ve Sultan oğlu, 09/08/1971 Pötürge 

doğ. İstanbul Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mah./köy nüfusunda 
kayıtlı. Bağlarbaşı Caddesi No: 188/3 Merkez/MERSİN 
adresinde oturur. T.C. Kimlik No: 16940330602 

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak 
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi / Saati : 2006 
Suç Yeri : İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE 
Karar Tarihi : 11/12/2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 
Her ne kadar sanık Nevzat Özdemir hakkında dolandırıcılık suçundan cezalandırılması 

için kamu davası açılmış ise de toplanan deliller, sanığın savunması, olayın oluş şekli hep birlikte 
değerlendirildiğinde sanığın suç konusu çeki daha önceden oluşan borçlarına karşılık müştekiye 
gönderdiği anlaşıldığından bu nedenle yasal unsurları oluşmadığından sabit olmayan 
dolandırıcılık suçundan BERAATİNE; 

Sanık Nevzat Özdemir’in sübuta eren resmi belgede sahtecilik suçundan eylemine uyan 
5237 sayılı TCK.nun 204/1 maddesi uyarınca olayın oluş şekli ve suçun işlenmesindeki 
özelliklere göre sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek 
cezası TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Başkaca yasal veya takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına, 
Sanığın TCK.nun 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan YOKSUN 
BIRAKILMASINA, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık 
hakkında uygulanmamasına. 

Sanığa verilen hapis cezasının miktarı, daha önceden kasıtlı bir suç nedeniyle mahkum 
edilmemiş olması ve sanığın kişilik özellikleri, duruşmalardaki tutum ve davranışları nazara 
alınarak, bir daha suç işlemeyeceği kanaati mahkememizce hasıl olduğundan 5560 ve 5728 sayılı 
yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASI 
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CMK.nun 231/7. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmesine veya ertelenmesine 
yer olmadığına, 

CMK.nun 231 /8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle; denetimli serbestlik süresine tabi 
tutulmasına, 

Sanığın denetim süresi içinde kasten bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine 
ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde CMK.nun 231/10. maddesi gereğince 
açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verilmesine, aksi 
halde denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine aykırı 
davranılması halinde aynı maddenin 11. fıkrası gereğince hükmün açıklanmasına, (sanığa ihtarat 
yapıldı) 

CMK.nun 231/13. maddesi gereğince bu dosyanın bunlara mahsus oluşturulacak deftere 
kaydedilmesine, 

Beraat eden sanık Bülent Aksoy hakkında yapılan yargılama gideri düşüldükten sonra 
sanık Nevzat Özdemir’in mahkum olduğu suçtan yargılanması için mahkememizce yapılan ve 
aşağıda dökümü gösterilen (300,00) TL yargılama giderinin sanık Nevzat Özdemirden tahsiline, 

Dair, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (mahkememize dilekçe vermek veya zabit 
katibine beyanda bulunup, beyan tutanağa geçirilerek mahkeme başkanına onaylatmak suretiyle) 
Beraat kararları yönünden Yargıtay'da temyiz incelemesine tabi olmak üzere, Sanık Nevzat 
Özdemir'in mahkumiyeti kararı yönünden Bakırköy. 5, Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık 
olmak üzere, sanıkların yokluğunda, C. Savcısı Selçuk Cengiz'in huzuru ile talebe uygun sanık 
Nevzat Özdemir'in mahkumiyeti yönünden oy çokluğu, beraat kararlan yönünden oy birliği ile 
verilen karar tüm aramalara rağmen sanık NEVZAT ÖZDEMİR 'E karar tebliğ edilemediğinden 
iş bu kararın, 7201 sayılı kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün sanık 
NEVZAT ÖZDEMİR’E TEBLİĞİNE; 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık NEVZAT ÖZDEMİR’E 
tebliğ işleminin yapılmış sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafları ile tebligat masraflarının 
NEVZAT ÖZDEMİR’DEN tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 7370/1-1 
—— •• —— 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/8609 
SUÇ  : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
SUÇ T.  : 2006 
SANIK  : Remzi SİNOPLU : (Necmettin oğlu Ayşe'den olma 1961 doğumlu) 
Uzay Çağı Cad. Sarıoğlu İş Merkezi No: 278 Ostim - Yenimahalle/Ankara adresinde 

ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

20/05/2014 gün ve 2012/308 E. 2014/289 K. sayılı hükmün sanık Remzi Sinoplu ve sanık Namık 
Özçam müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile 
CMUK.'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Remzi SİNOPLU'ya tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile 
ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma isteyen 07/04/2016 gün ve 
11/2014/254311 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 8116/1-1 
————— 

ESAS NO  : 2016/10103 
SUÇ  : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ T.  : 21/01/2015 
SANIK  : Ayşe Taşavlı: (Mustafa kızı Fatma'dan olma 1962 doğumlu) 
Köme Mah. 1. Çavdar Sok. No; 10 İç Kapı No: 2 Merkez/Uşak adresinde ikamet 

etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

14/04/2016 gün ve 2015/592 E. 2015/1483 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
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üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Avşe Taşavlı'ya tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
ONAMA isteyen 03/06/2016 gün ve 11/2016/219390 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 8117/1-1 

————— 
ESAS NO : 2016/6589 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
SUÇ T. : 2008, 2009, 2010 
SANIK : Murat KUN : (İsmet oğlu Esma'dan olma 1975 doğumlu) 
1517 Sokak No:128 D:12 Kahramanlar Konak/İzmir adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

30/12/2013 gün ve 2011/481 E. 2013/876 K. saylı hükmün sanık Murat Kun, sanık Şeyhmus Dal 
müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile 
CMUK.'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Murat KUN'a tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen 
tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 
30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma, Onama, Bozma, Düzeltilerek Onama 
isteyen 11/10/2015 gün ve 11/2014/142807 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 8120/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO  : 2016/7032 
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ TARİHİ : 15.06.2010 
SANIK : Abdulbaki NARMAN: 15257989916 T.C. Kimlik numaralı, İbrahim ve 

Sadiye oğlu, idil - 25.06.1975 doğumlu, Şırnak ili İdil İlçesi Özen Mahallesi/Köyü Cilt No:53, 
Hane No: 35, BSN: 34'de nüfusa kayıtlı, Fırat Mahallesi Bekir Durak Sokak No : 40/1 İç kapı    
No : 1 Nusaybin / MARDİN adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 11.02.2016 gün ve 2015/635 Esas - 2016 / 43 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün ONANMASI isteyen 01.04.2016 gün ve 
11/2016/121118 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 8118/1-1 

————— 
ESAS NO  : 2016/8151 
SUÇ : Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak 
SUÇ TARİHİ : 24.04.2009 
KATILAN  : Turgut GEZEN: 17981091972 T.C. Kimlik numaralı, Hasan ve Bavan 

oğlu, Yüksekova - 05.03.1983 doğumlu, Hakkari ili Yüksekova İlçesi Dize Mahallesi/Köyü Cilt 
No: 1, Hane No: 28, BSN: 45'de nüfusa kayıtlı, Cumhuriyet Mahallesi 704. Sokak No: 8 İç Kapı 
No : 1 Yüksekova / HAKKARİ adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 03.06.2014 gün ve 2013/264 Esas - 2014/362 Karar sayılı hükmün katılan tarafından 
temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen 
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin katılana tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanık hakkında kurulan beraat hükmünün ONANMASI, isteyen 02.05.2016 gün ve 
11/2014/286406 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 8119/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET ROIC TÜMLEŞİK OKUMA ÜNİTESİ VE 1 ADET HİBRİDİZASYON VE SIVI 

AZOT (LN2) SOĞUTMALI TEST ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Proje Birimi Müdürlüğü ihtiyacı        

“2 adet ROIC Tümleşik Okuma Ünitesi ve 1 adet Hibridizasyon ve Sıvı Azot (LN2) Soğutmalı 

Test Ünitesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a)  İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 8177/1-1 
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200 GR ALTINBAŞ SADE VE BERGAMOTLU SÜZEN POŞET ÇAY  
DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 42.500.000 adet 200 gr Altınbaş Sade Süzen Poşet Çay 

Dış Zarf - 5.000.000 adet 200 gr Altınbaş Bergamotlu Süzen Poşet Çay Dış Zarf %20 artar-azalır 
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.09.2016 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7901/1-1 

—— • —— 
Standard advertisement for local publication of local open tender procedures 

Supply of Equipment for the Operations of Revitalisation of History in Şanlıurfa 
EuropeAid/138375/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 
Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) intends to award a supply contract 
for Equipment for Tourism Buildings in Şanlıurfa with financial assistance from the Multi-annual 
operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The tender dossier is available from: 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign 
Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT / DoEUFP) 

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 
Çankaya/Ankara, Turkey 

and will also be published on the EuropeAid website: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome. 
 and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr 
The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) 29.11.2016.  
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr. 
 8179/1-1 



Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827 

 

KAN IŞINLAMA ETİKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Kan Işınlama Etiketi” alımı, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
5 - Firmalar tekliflerini en geç 10.10.2016 günü saat 10:00’a kadar “Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir / Ankara” adresindeki evrak bölümüne vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 11.10.2016 günü saat 14:30’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 
Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 
10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır. 
 8180/1/1-1 

————— 
ARAÇ ARKASI KAN NAKİL KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve Kan 
Bağışı Merkezlerinin ihtiyacı için Araç Arkası Kan Nakil Kutusu alımı, İdari ve Teknik Şartname 
hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi 
sureti ile satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 10.10.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 11.10.2016 günü saat 15:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

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

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 8180/2/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 21 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir. 

Açık İhale Usulü ile (Kapalı Zarf ) ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/369151 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286-416 20 01  Faks: 0 286-416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Açık ocakta bulunan su tulumbalarının 21 işçi ile 1 yıl çalıştırılması hizmet alımı işidir. 

b) İşin süresi  : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. 

(365 takvim günü ) 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 04/10/2016 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 2016-07/KÇLİ-SU TULUMBALARI 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 130,00 TL (posta yoluyla 140 TL) yatırılması karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 04/10/2016 Salı günü saat 15:00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 8236/1-1 



Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2016 – Sayı : 29827 

 

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.  
 8122/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir 
illerinde yapılacaktır. 

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, 
Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet 
sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır. 

 
2016/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri  : 3-4 Aralık 2016 
* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi : 10 Ekim 2016 
* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi : 7 Kasım 2016 

 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle stajlarını 

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme 
belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir. 

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 
son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar 
başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için; 
1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal 

bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim 
Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun 
olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada 
belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak. 

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / 
veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden 
sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak, 

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları 
yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu 
maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, 

gerekir. 
SINAV KONULARI 
19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar. 
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• Finansal Muhasebe, 
• Finansal Tablolar ve Analizi, 
• Maliyet Muhasebesi, 
• Muhasebe Denetimi, 
• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, 
• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur 
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku), 
• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, 
• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. 

maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet 
süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 
2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)  
2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 

belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3. Onaylı nüfus cüzdanı örneği, 
4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı 

Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği 
onay belgesi), 

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak 

mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı 
hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı 
çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi, 

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,  
8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 110,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava 

katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 770,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar 
için ise toplam 880,00-TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer 
alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de 
ödenebilir. Banka bilgileri; 

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255, 
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı 
olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara 
girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı 
olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav 
başvurusunu yapmaları gerekir. 
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BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME 
Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, 

son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen 
Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir 
(Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda 
bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5.maddesinde 
düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal 
edilecektir. 

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri 
eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı 
çıktısı olarak alınabilecektir.  

4. Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini 
gösteremeyenler sınava alınmayacaktır. 

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır. 
7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.  
8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
İlan olunur. 8144/1-1 

————— 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 
Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli 
Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır. 

 
2016 /3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 26 Kasım - 5 Aralık 2016  
* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 26 Eylül 2016 
* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 7 Kasım 2016 

 
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 26 Eylül 2016 tarihi itibariyle sınava 

katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.  
Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen 
son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar 
başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır. 

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR 
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için: 
Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki 

özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) 
bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir. 
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Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı; 
1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 
2) Finansal Yönetim, 
3) Yönetim Muhasebesi, 
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 
5) Revizyon, 
6) Vergi Tekniği, 
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı, 
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı, 
konularından yapılır. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların; 
1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)  
2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil 

belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv 
bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi, 

3) İkametgah belgesi, 
4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği 
5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, 
6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar 

için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi), 
7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,  
8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,  
9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,  
10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam 

Ödendiğine Dair Belge” 
11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: 
a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; 

mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin 
başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa 
uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,  

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) 
biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket 
müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza 
sirkülerinin noter onaylı örneği, 

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş 
belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali 
Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe 
giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), 

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü 
(SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul 
gazeteleri) ve genel imza sirküleri, 
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c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.), 

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan 
kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 
8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.) 

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders 
başına 135,00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.350,00 TL ödemenin 
yapıldığına ilişkin belge, 

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen 
banka hesaplarından birisine ödenecektir. 

Banka bilgileri ; 
• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,  
• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140, 
f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler. 
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER 
16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav 

Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 
29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, 
ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav 
süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. 

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak 
öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile 
başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.) 

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 
1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma 

isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, 
imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri 
mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No:562 
Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada 
meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 
anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir. 

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik 
olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde 
duyurulacaktır. 

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesini 
gösteremeyenler sınava alınmayacaktır. 

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır. 
6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır 
7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir. 
8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir. 
İlan olunur. 8145/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/106482 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe ANKARA / Etimesgut 

Adres Hava Lojistik Komutanlığı Tel-Faks 312 298 67 22 / 312 249 10 57 

Posta Kodu 06790 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 
FAHRETTİN KILIÇ 
FAME İNŞAAT MÜHENDİSLİK  

- 

Adresi 
Yenice Mah. 5 inci Cad. Dörtyol  
No: 15    Sivrihisar / ESKİŞEHİR 

- 

T.C. Kimlik No. 42172197294 - 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

- - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Eskişehir Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 40254 - 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
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 İhalelerinden0555 (  ) 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. 

 8197/1-1 



10 Eylül 2016 – Sayı : 29827 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

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

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Sivas Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Akdeğirmen Mah. Niksar Caddesi 
No: 6/8 Sivas 

Tel-Faks 0.346 223 39 93 

Posta Kodu 58040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Beypan Entegre Orman Ürünler Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi 

 

Adresi 
Organize San. Böl. 20. Cad. No: 29 
Melikgazi/Kayseri 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Mimarsinan Vergi Dairesi 1680509756  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kayseri Ticaret ve San.  Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

002763  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 8178/1-1 
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Sağlık 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. 

 8189/1-1 
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Sağlık 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. 

 8190/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sağlık Bakanlığından: 

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

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

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

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

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/86863 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi Söğütözü Mh. 2180. Cd. No: 10 Tel-Faks 312 207 20 00 - 312 286 90 00 

Posta Kodu 6530 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Saraç Yağmurluk Teknik Koruyucu 
Giyim San. ve Tic. Ltd.Şti. 

Muhammed Ali SARAÇ 

Adresi 
Çamlıtepe Mahallesi, Kocatepe Caddesi 
No: 85/A Körfez/ KOCAELİ 

Çamlıtepe Mahallesi, Kocatepe 
Caddesi No: 85/A Körfez/KOCAELİ 

T.C. Kimlik No.  28097114394 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Körfez VD / 7440054325  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Körfez  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Körfez Ticaret Odası / 827  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU 

DÜZELTME İLANI 
01 Eylül 2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve 

Genel Müdürlüğümüzün internet sitelerinde yayımlanan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettiş 
Yardımcılığı Sınav Duyurusu”nun KPSS şartını düzenleyen 5’inci maddesinde aşağıda belirtilen 
şekilde düzeltme yapılmıştır. 

A - Sınava katılabilmek için; 
5 - 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren 

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 
Hükümlerine göre (A) Grubu kadrolar için 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli 
Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP39-40-42 puan türlerinin birinden 75 ve daha yukarı puan almak, 
puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak. 
(15x20=300’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir.) 

İlanen duyurulur. 8176/1-1 
—— • —— 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri 

doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör) alınacaktır. 
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine 

başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, 
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, 
uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet 
fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik 
ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

3 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 
(on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan 
başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile 
telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 
denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

5 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

6 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili 
belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge 
alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır. 

7 - Başvuru adresi: 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 
Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4   Ulus/ANKARA 
 

Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Tıp 
Fakültesi 

Temel 
Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 
Biyokimya 

Profesör 1 1 
Deneysel karaciğer modelinde 
antioksidan çalışmaları olmak. 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen 
bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana 
başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı 
suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran 
adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve 
Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 26.09.2016 tarihine kadar Profesör 
ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise 
İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. 
Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.  
Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. 
No:1 Avcılar/İstanbul -- Tel:0212 422 70 00 
 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

YÜKSEKOKULU 
ARANAN NİTELİK 

KADRO ÜNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent Yardımcı 
Doçent 

Beslenme ve 
Diyetetik (İngilizce) 

Bölümü* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya 
da Beslenme ve Diyetetik, 
Veterinerlik, Kimya, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Gastronomi 
Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden 
Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans 
veya Doktorasını ilgili alanlarda 
yapmış olmak. İlgili alanlarda 
Doçentliğini almış olmak. 

1 1 2 

Çocuk Gelişimi 
(İngilizce) Bölümü* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya 
da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi 
Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji 
Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans 
mezunu olmak, Yüksek Lisans veya 
Doktorasını ilgili alanlarda yapmış 
olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini 
almış olmak. 

1 1 2 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

(İngilizce) Bölümü* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya 
da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Türkçe veya 
İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek 
Lisans veya Doktorasını ilgili 
alanlarda yapmış olmak. İlgili 
alanlarda Doçentliğini almış olmak. 

1 1 2 
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SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

YÜKSEKOKULU 
ARANAN NİTELİK 

KADRO ÜNVANI - ADEDİ 

Profesör Doçent 
Yardımcı 
Doçent 

Hemşirelik 
(İngilizce) Bölümü* 

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya 
da Hemşirelik, Kimya, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, 
Eczacılık Türkçe veya İngilizce 
Bölümü Lisans mezunu olmak, 
Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili 
alanlarda yapmış olmak. İlgili 
alanlarda Doçentliğini almış olmak. 

1 1 2 

Sosyal Hizmetler 
(İngilizce) Bölümü* 

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, 
Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu 
Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe 
veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu 
olmak, Yüksek Lisans veya 
Doktorasını ilgili alanlarda yapmış 
olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini 
almış olmak. 

1 1 2 

 
(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 8181/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 09.09.2016 tarih ve 29826 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda sehven yazılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Çocuk Gelişimi Anabilimdalı Yardımcı Doçent kadrosu ilan şartı aşağıda 
şekilde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 
 

Birim Adı Bölümü 

Anabilim Dalı-
Anasanat Dalı-

Program 
Kadro 
Unvanı Drc Aranan Şartlar 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Çocuk 
Gelişimi 

Çocuk 
Gelişimi 

Yardımcı 
Doçent 

3 

Doktorasını Çocuk Gelişimi 
veya Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilimdalında 
yapmış olmak. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/9032 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile

Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki
Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik
Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar 

2016/9033 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile
Federal Almanya Cumhuriyeti Adına Federal Savunma Bakanlığı Arasında Türkiye’deki
Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik
Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar 

2016/9034 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile
Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Adına Savunma Bakanlığı Arasında
Türkiye’deki Efes-2016 Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin
Teknik Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar

2016/9035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile
Polonya Cumhuriyeti Adına Milli Savunma Bakanı Arasında Türkiye’deki Efes-2016
Tatbikatı Sırasında Sağlanacak Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Teknik Düzenlemenin
Onaylanması Hakkında Karar 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARI
2016/9158 Vali Atamaları Hakkında Karar 

YÖNETMELİKLER
— Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/46)
— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2016 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/09/2016 Tarihli ve 7010 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-1 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-2 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-3 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-4 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-5 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/09/2016 Tarihli ve 6463-6 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2016 Tarihli ve 6476-1 Sayılı Kararı

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

Değerleri


