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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci ve sekizinci fık-
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi
veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek
mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre;
kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayol-
ları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcama-
larda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde
dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan
pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek,
akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi
somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı
borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçek-
leştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçe-
mez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi kartlarının mev-

cut borç bakiyeleri kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay
ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebilir. Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme
tutarına eklenir.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri
hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı
yüzde sekseni aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin
değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme
şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konut-
ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler
ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin va-
desi kırk sekiz ayı aşamaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/3/2007 26458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2008 27087

2- 1/8/2009 27306

3- 17/12/2010 27788

4- 14/1/2011 27815

5- 19/10/2011 28089

6- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)

7- 21/11/2013 28828

8- 31/12/2013 28868

9- 13/5/2014 28999

10- 22/10/2014 29153

11- 2/4/2015 29314

12- 25/11/2015 29543
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay
ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya
ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/11/2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılık-
lara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta;
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kul-

landırılan, 
2) Anapara ve faiz ödemeleri, borçlusunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre yapı-

landırılan, 
3) Ödemeleri süresinde yapılan, gelecekte de geri ödeme sorunları beklenmeyen, ta-

mamen tahsil edilebilecek nitelikte olan, 
4) Borçlusunun kredi değerliliğinde zayıflama tespit edilmemiş olan ve zafiyet belirtisi

bulunmayan, 
krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır. 
Bankaların kredi ve diğer alacaklarından bu grup içerisinde izlenenlerin gruba ilişkin

öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapıla-
bilir.”

“b) İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar: Bu grupta; 
1) Kredilendirilebilir nitelikte finansman yapısına sahip gerçek ve tüzel kişilere kul-

landırılmış olan ve anapara veya faiz ödemelerinde halihazırda herhangi bir sorun bulunmayan,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/2/2007 26422
2- 12/11/2008 27052
3- 12/11/2009 27404
4- 30/7/2010 27657
5- 30/4/2013 28633
6- 11/7/2013 28704
7- 31/12/2013 28868
8- 25/11/2015 29543
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ancak, borçlunun ödeme gücünde veya nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenmesi ya da
bunun gerçekleşeceğinin tahmin edilmesi veya krediyi kullananın önemli ölçüde finansal risk
taşıması gibi nedenlerle yakından izlenmesi gereken veya, 

2) Anapara veya faiz ödemelerinin kredi sözleşmesinde yer alan şartlara uygun olarak
yapılmasında sorunlar doğması muhtemel olan ve bu sorunların giderilmemesi durumunda bor-
cun tamamının veya bir kısmının geri ödenmeme riski bulunan veya, 

3) Geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli ne-
denlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihler-
den itibaren otuz günden fazla geciken ancak Üçüncü Grupta sınıflandırılma için gerekli ge-
cikme süresi koşulunu taşımayan veya,

4) Borçlusunun kredi değerliliği zayıflamamış olmakla birlikte düzensiz ve kontrolü
güç bir nakit akımı yapısına sahip olması nedeniyle zafiyete uğrama ihtimali yüksek olan, 

krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılır. Kredi müşterisinin aynı banka tarafından ve-
rilmiş birden çok kredisinin mevcut bulunması ve bu kredilerden herhangi birinin bu grupta
ve diğerlerinin Birinci Grupta sınıflandırılmış olması durumunda, söz konusu kredi müşterisinin
bankaya olan tüm borçları bu grupta sınıflandırılır. Bankaların kredi ve diğer alacaklarından
bu grup içerisinde izlenenlerin gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şar-
tıyla, sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2008 26779

2- 23/1/2009 27119

3- 6/3/2010 27513

4- 9/4/2011 27900

5- 28/5/2011 27947

6- 18/6/2011 27968

7- 30/12/2011 28158

8- 21/9/2012 28418

9- 25/12/2012 28508

10- 8/10/2013 28789 (Mükerrer)

11- 12/1/2014 28880

12- 7/2/2014 28906

13- 14/2/2015 29267

14- 7/4/2016 29677

15- 5/8/2016 29792
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yö-
netmeliğin 11/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konut-
ların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler
ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin
yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin va-
desi kırk sekiz ayı aşamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla yetmiş iki ay
ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya
ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN 
MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(6) Finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut kre-
disi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde biri (% 1) oranında, anapara, faiz veya
her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan nitelikteki krediler
için kredi tutarının yüzde ikisi (% 2) oranında genel karşılık ayırırlar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2013 28627

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/12/2013 28868
2- 2/4/2015 29314
3- 26/6/2015 29398
4- 25/11/2015 29543
5- 2/6/2016 29730
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE 
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka-
ların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan
fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutar-
larının 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin
ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar düşüldükten sonraki
değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile
çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) 29 ve 30 uncu maddelerde yer alan oranlar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yö-
netmelikte belirtilen özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hesap-
lanır ve hesaplama dönemini takiben Kurulca belirlenecek sürelerde Kuruma gönderilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/10/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2013 28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/2/2014 28906
2- 26/6/2015 29398
3- 8/1/2016 29587

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2015 29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/1/2016 29599
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen

lisansüstü programlara ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile
diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO : Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,
d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden

enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan

bilim/sanat dalını,
f) Enstitü/enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-

titüyü/enstitüleri,
g) Genel kontenjan: Türk ve yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri enstitünün

öğrenci kontenjanlarını,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Program başkanlığı: Bir anabilim/bilim dalına bağlı olmayan, disiplinler arası prog-

ramların başkanlığını,
ı) Rektörlük: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Sanatta yetenek sınavı: Anasanat dalları lisansüstü programlarına kabul için Üniver-

sitenin yaptığı yetenek sınavını,
j) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
k) Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7, TUS klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilen puanı,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
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m) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,
ö) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu aday-

ların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarıdır.
(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci

öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans programları
uygulanabilir.

(3) Enstitülerde ve/veya programlarda dört yıllık lisans derecesi ile mezun öğrenciler
için doktora/sanatta yeterlik öğretimi yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.

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

(5) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt
dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tama-
mını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylara açıktır. Ayrıca her iki
kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı/anasanat dalı, bilim da-

lı/sanat dalı ve program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi
ve Senato kararıyla tespit edilir. Başvuru tarihleri, enstitülerin talepleri doğrultusunda Senato
tarafından belirlenir.

(2) Kontenjanlar, başvuru ve kesin kayıt tarihleri, başvuru ve kesin kayıt için gerekli
belgeler, başvuru usulleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlânda genel ve yurt dışı
kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvurular, Senato kararına göre internet
üzerinden elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır.

Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çev-

rilmiş olarak ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek
sınavı puanı, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp puanı,
yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu
Yönetmelikte belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş puanları dikkate alınarak öğrenci kabul
edilir. Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalları programlarında
sanatta yetenek sınavı puanı, temel tıp puanı ve yabancı dil puanı, enstitülere ve/veya girilecek
programlara göre, bu Yönetmelikte belirtilen asgari puanlardan az olmamak üzere ilgili enstitü
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yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına
başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav puanı istenmesi, ilgili enstitü yönetim kurulu-
nun teklifi ve Senato kararına bağlıdır.

(2) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato
tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci kabulü için ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta
yetenek sınavından istenen puanlarda Senatoca yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen
ilk başvuru döneminde uygulanır. Senatoca belirlenen asgari puanları ve uygulama dönemini,
Rektörlük internet üzerinden duyurur.

(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurt dışında ika-
met eden Türk uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul
edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil des-
tekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için, üniversitelerin dil merkezleri
veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı
olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından ka-
bul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve
Türkçe sınavında en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal
süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisans-
üstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı
dil için YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
65 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış ol-
maları gerekir.

(6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlara yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise; YDS veya eşdeğeri sınavdan yüksek lisans
için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik için en az 55 puan alan ve programa kabul için Sena-
toca belirlenen yabancı dil puanı dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli
hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil puanını sağlamak zorundadırlar. Hazırlık
sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bi-
lim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya
beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bi-
lim/sanat dalı/ program başkanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik
çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üze-
rinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamanın yanında yazılı /test yöntemi
de kullanılabilir. Mülâkata girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul
edilmez. Mülâkat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda
eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(8) Anasanat dalları programlarına girişte yapılan sanatta yetenek sınavı; biri anasanat
dalı başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim
üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, anasanat dalı başkanıdır. Sanatta yetenek
sınavı:

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında üç ayrı
devre ait üst düzey eserlerin seslendirildiği en az otuz dakikalık dinleti,
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b) Şeflik programında jürinin belirleyeceği üç ayrı devre ait eserin partitür okunması,
c) Kompozisyon ve teori programlarında genel teori bilgilerinin yazılı ve uygulamalı

olarak sınanması,
ç) Bale programında klasik bir eserin solosunun ve pas de deux’sünün icrası,
d) Tiyatro programında tiyatro edebiyatının klâsik veya modern eserlerinden seçilmiş

iki oyunundan hazırlanacak sahnenin oynanması,
şeklinde yapılır.
(9) Sanatta yetenek sınavı 100 üzerinden puan verilerek değerlendirilir.
(10) Adayların kontenjanlara kabulünde yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre

verilmiş lisans/yüksek lisans notlarının yüzlük sisteme çevrilmesinde Senatoca belirlenen dö-
nüşüm tablosu kullanılır.

Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edile-

bilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Anasanat dalları yüksek lisans programlarına başvuran adaylar hariç, başvurdukları

puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her başvuru dönemi için belir-
lenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konser-
vatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aran-
maz; bu adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak
üzere Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.

(2) Senato, lisansüstü başvuru koşullarında adaylardan yabancı dil puanı aranıp aran-
mayacağına, kabul edilecek sınav türleri ve asgari puanlarına karar verir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşde-
ğeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si,
lisans not ortalamasının %20’si, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u top-
lanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yukarıda belirtilen oranlar sınava
giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanları
ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden son-
rası yuvarlanır.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 ol-
ması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama
ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,
ALES veya eşdeğeri sınav puanı, anasanat dalı programları için sanatta yetenek sınavı puanı,
lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edi-

lebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.

İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı tü-
ründe 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından
belirlenen puanı almış olmaları gerekir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı is-
tenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i
ve mülâkat puanının %25’i; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si
ve mülâkat puanının %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası
yuvarlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60
olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama
ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,
istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanı ve lisans dersleri not ortalaması yüksek
olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için

adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte

veren bir programdan mezun olmaları gerekir.
b) Lisans derecesiyle başvuran adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu

programın puanının 80 veya karşılığı puandan az olmamak üzere Senatoca belirlenen puanı
almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans derecesine sahip adaylar, ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla, her başvuru dönemi için senato tarafından belirle-
necek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla her başvuru dönemi için Senato tarafından belirle-
necek ALES puanına veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere yine Senatoca
belirlenecek temel tıp puanına sahip olmaları gerekir.

d) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav
puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not
ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans
derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav puanının veya temel tıp
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil pua-
nının %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.

(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir.
Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir.
Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya
eşdeğeri sınav puanı veya temel tıp programları için temel tıp puanı, lisans dersleri not ortala-
ması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edile-

bilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Ancak hazırlık

sınıfları hariç en az beş yıl süreli eğitim yapılan fakülte mezunları yüksek lisans mezunu olarak
kabul edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
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b) Adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 65’ten az ol-
mamak üzere, Senatoca belirlenen puanı almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programına
kabul edilebilmek için adaylarda ALES koşulu aranmaz.

c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Se-
natoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sınavı
puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mü-
lâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen
programlarda ise sanatta yetenek sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mü-
lâkat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden iti-
baren üç haneden sonrası yuvarlanır.

(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması
gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile
yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,
sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması
ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurt dışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek

için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına
uygun olarak kabul edilir.

b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; dokto-
ra/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu
olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl) süreli lisans eğitimi yapılan
diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp fakültesi mezunları
ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi ka-
zanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek
lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.

c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not or-
talamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not orta-
lamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not
ortalamalarının en az 75 olması gerekir.

ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara baş-
vurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için YDS veya eşdeğeri sınavdan Se-
natoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya
karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına
girişte, lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si toplanır. Doktora/sanatta
yeterlik programlarına girişte, lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans not ortalamasının
%25’i ve yabancı dil puanının %50’si toplanır; yüksek lisans yapmadan kabul edilenler için
ise lisans not ortalamasının %50’si değerlendirmeye alınır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren
üç haneden sonrası yuvarlanır.
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(3) Lisansüstü programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir.

Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde

programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenme-

sinde; sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslar-

arası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar

verir.

(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer

programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri

veya Senato tarafından kabul edilen kurumlar tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı

olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından ka-

bul edilen kurumlar tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve

Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Kursun nor-

mal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak

ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü

programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başar-

mış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için, öğ-

rencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES puanı, ana-

sanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı ve yabancı dil puanını sağlayan öğ-

renciler başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim

süresinin son bir yarıyılında; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim sü-

resinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.

(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört

yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durum-

larda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta

yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.

(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde; 100 üzerinden, ALES

veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı

puanının %50’si, yabancı dil puanının %25’i ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %25’i toplanır.

Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Yazılı sınav, anabilim/ana-

sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla

üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.

(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezli yüksek li-

sansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kon-

tenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip

olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı,

anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı puanı, yatay geçiş yazılı sınav notu ve

yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.
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(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve in-
tibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı,
yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.

Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en

az sekiz adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili
anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS
kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik, ilgili programda doğru-
dan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler
için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim
etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilerin öğretimin
yabancı dille yapıldığı lisansüstü dersleri alabilmeleri için, Senatoca belirlenen yabancı dil pua-
nını almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler, lisansüstü eğitiminde verilen
derslerin %50’sini geçmemek koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitüce ilan

edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda
listeler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri
ile birlikte ilgili enstitüce ilân edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen bel-
gelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat kendisi veya resmi
vekili aracılığı ile başvurularak yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında baş-
vuru için istenen belgelerin aslını, noter veya mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından
onaylı örneğini ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin
kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların dip-
loma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bu
kişiler hakkında kanuni işlemler başlatılır.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde
ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içe-
risinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler
o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre
öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edi-
lenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan

öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında

yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel

hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de katkı payı/öğ-

renim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-

tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun

olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen

öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;

a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde dersin veya faaliyetin/uygu-

lamanın tamamlanmasından sonra sekiz yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan

lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar,

b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yük-

sek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar; doktora/sanatta yeterlik programlarına yapı-

lan intibaklarda ise sadece doktora/sanatta yeterlikte alınan dersler ve diğer faaliyetler/uygu-

lamalar,

c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisansta en fazla 6

kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktora/sanatta yeterlikte en fazla 9 kredi ve karşılığı

olan AKTS kredisi

dikkate alınır.

(3) İntibak, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakı-

nın yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin

varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-

lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,

e) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-

dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
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f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

g) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin or-
taya çıkması.

(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil
eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını
ilgili enstitüye ibraz etmeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenir.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik,
tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki hallerde, ilgili enstitü yönetim kurulu kara-

rıyla ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.
b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu enstitüye ilişiğinin kesilmesi için dilekçe ile başvur-

ması.
c) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla ayrılması.
ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır, bu süre sonunda

başarılı olamayanlar.
d) Tezsiz yüksek lisans programında bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın üç yarıyılın sonunda başarısız olan veya programı tamamlaya-
mayanlar.

e) Tezli yüksek lisans programında bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan
kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üni-
versitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyenler.

f) Tezli yüksek lisans programında, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın, tez savunma sınavı sonunda jüri tarafından, tezi başarısız bulunarak reddedilenler.

g) Tezli yüksek lisans programında, azami süreler içerisinde, tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyenler.

ğ) Doktora/sanatta yeterlik programında, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyılın sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngör-
düğü en az genel not ortalamasını sağlayamayanlar.

h) Doktora yeterlik yazılı/sözlü sınavlarında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu
yazılı/sözlü sınavlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınarak bu sınavda da başarısız
olanlar.

ı) Doktora programında tez önerisi tez izleme komitesi tarafından reddedilmesi üzerine
yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde yeni tez önerisi hazırlayan ancak bu tez önerisi de
reddedilenler.
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i) Doktora programında tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesine sun-
muş olduğu tez çalışması raporunun, Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunması.

j) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi ka-
bul edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen tez izleme raporu koşullarını başarı ile sağlayan; ancak
tez çalışmasını azami süreler içerisinde tamamlayamayanlar.

k) Sanatta yeterlik programında, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans
derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört
yarıyılın sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını tamamlayamayanlar.

l) Doktora/sanatta yeterlik programında, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın, tez savunma sınavı sonunda jüri tarafından, tezi başarısız bulunarak reddedi-
lenler.

m) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında tezi başarılı bulunan öğ-
rencinin, diplomasını almak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen diploma ile ilgili koşulları yerine
getirmemesi ve azami süresinin dolması.

(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-
gelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.

(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye verilir.

(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin
bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gös-
teren belgeleri dosyasında saklanır.

Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza

karşılığı şahsen veya öğrencilerin ilgili enstitüye kayıt sırasında veya en son beyan ettikleri
adrese veya Üniversite öğrenci otomasyon sisteminde görünen adresine veya öğrencinin elek-
tronik posta adresine yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait dersler lis-

tesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim ve öğretim şart ve imkânları ile öğretim elemanı listesin-
den oluşur.

(2) Müfredatta;
a) Diploma programının adı, misyonu, vizyonu, başlangıç yılı, kabul koşulları, konten-

janı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitimin amaç ve hedefleri,
b) Kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları,
c) Öğrenme çıktılarının ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdü-

rülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro,
ç) Diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve işbirliği,
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d) İç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için ge-
rekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin me-
zuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendir-
melerinin nasıl alınacağı,

e) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite gü-
vencesi uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler,

f) Programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma du-
rumu, kredisinin ve AKTS kredisinin tariflendiği ders listeleri,

g) Her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak
durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu baş-
lıkları, dersin uygulama konu başlıkları, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu
sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı,
ders malzemesi ve yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu başlıklarının dersin
öğrenim çıktıları ve dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden birim kurulu onaylı
ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgiler

yer alır.
(3) Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzenle-

nir, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
(4) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri

programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem
projesi, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler, tamamlayıcı
faaliyetler/uygulamalardır. Dersler ve diğer lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, Senato
tarafından onaylanan müfredata göre yürütülür.

(5) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, bir yarıyılda
en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

(6) Öğretim plânı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylanan müfre-
datlarında yer alan ve yarıyıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanla-
rını, yarıyılda alınabilecek asgari ve azami kredi miktarlarını ve kontenjanları içerir.

(7) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl öncesinde,
anabilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, öğretim
plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini ilgili enstitü yönetim kurullarında karar-
laştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üni-
versite Yönetim Kurulunca onaylanır. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az ol-
ması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli
dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(8) Öğretim plânlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı
başlamadan en geç on beş gün önce öğrencilere duyurulur.

(9) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci
öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü dü-
zeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının
%75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı ders-
lerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.
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(10) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Ens-
titüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu
kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla
olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının
hesabında dikkate alınmaz.

(11) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği derslerinden en az birinin,
yüksek lisans veya doktora programında verilmesi zorunludur.

(12) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık
halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının
görüşü alınır.

(13) Birinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim programlarından; ikinci öğretim öğ-
rencisinin, ikinci öğretim programlarından; uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim
programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato
kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması,
ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.

(14) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrenci-
lerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kap-
sayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından
yapılır.

(15) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üye-
sinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyim-
lerinin aktarılmasını bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel ya-
zıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik
bir derstir. Bu dersler, danışmanın atandığı tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır
ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Da-
nışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan 8 saat uz-
manlık alan dersi açar. Bu ders öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati olarak
değerlendirilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan
dersini almak zorundadır.

(16) Dönem projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve kre-
disiz bir ders olup, öğrenci bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(17) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik
olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır.
Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışman-
lık saati belirler.

(18) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamına girmeyen ancak öğ-
rencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. İstenmesi halinde
tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders izlencelerinde belirtilerek değerlendirilir.

27 Eylül 2016 – Sayı : 29840                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Danışman atama ilkeleri ve danışmanın görevleri

MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrenci-

lerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini

ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla

kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması

halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında tez danışmanı, ilgili programda ders veren ve

Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip

öğretim görevlileri arasından atanır.

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve

en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından atanır.

(4) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir

lisans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve bir yüksek

lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin

amaç, yöntem ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabulünden

sonra, ikinci danışmanın tez çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi,

anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sa-

natta yeterlik derecesine sahip kişilerden atanabilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren ko-

nularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

(6) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Sena-

tonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğre-

tim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Senato, enstitülere göre ortak veya farklı danışman atanma ölçütleri belirleyebilir.

(8) Danışman; tezsiz yüksek lisansta ders seçimi, dönem projesinin yürütülmesi ve

varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında; tezli yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarında ders seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması konularında; sanatta yeterlikte ise

ders ve uygulama seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması, varsa tezle ilgili dinleti, sergi,

gösteri, resital, konser, temsil ve proje çalışmasının yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faali-

yetler/uygulamalar konularında görevli ve sorumludur.

Kredilendirme

MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik

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

ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik

öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS

olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için

24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere tezle ilgili faaliyetler ile birlikte yüksek lisans tezi

için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.
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Derslere devam

MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en

az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulamalı saatlerinde ise %80’dir. Bir derste

bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız

sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.

(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde gö-

revlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda

olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate

alınmaz.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi tamamlayıcı faaliyetler/uy-

gulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders

başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan

ders başarı notunda küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde

belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.

(3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü

içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul

edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya

girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle

tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş

iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim

kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(4) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez izleme raporları, varsa programın

tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları

programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav, başarılı veya başarısız olarak; dok-

tora tez önerisi, kabul veya ret olarak; tezler ilk sınavda kabul, ret veya düzeltme olarak, dü-

zeltme verilen tezler kabul veya ret olarak değerlendirilir.

(5) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm

derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan ders-

lerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane

olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı notu ve not dönüşümleri

MADDE 27 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl

sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen

ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder.

(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kulla-

nılır. Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı

notunun 100 üzerinden en az 60 ve ders başarı notunun 4,00 üzerinden yüksek lisansta en az

2,00, doktorada en az 2,50 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir.
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(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
100’lük Not Aralığı      4’lük Not           Harfli Not    Yüksek Lisans Doktora

93-100 4,00 AA Mükemmel Mükemmel
87-92 3,50 BA Çok iyi Çok iyi
81-86 3,00 BB İyi İyi
75-80 2,50 CB Orta Üstü Orta Üstü
65-74 2,00 CC Orta Geçmez
56-64 1,50 DC Geçmez Geçmez
45-55 1,00 DD Geçmez Geçmez
00-44 0,00 FF Geçmez Geçmez
M Muaf Muaf
YT Yeterli-Başarılı Yeterli-Başarılı
YZ Yetersiz-Başarısız Yetersiz-Başarısız
DZ Devamsız Devamsız

(4) YT ve YZ; Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi dersi ve anasanat dalları
tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kul-
lanılır.

(5) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün
içinde ilân eder.

(6) Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.
Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden

üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. Komisyondan gelen sonuç, üç iş günü
içinde öğrenciye duyurulur.

Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını ye-

rine getirerek tekrarlar.
(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri

gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri,
derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans

veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek
lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından
almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat
dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel ha-
zırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu
programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.
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(3) 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 ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerini,
lisans seviyesindeki derslerden; doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise bilimsel hazırlık derslerini
lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden alır. Ancak bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanında anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait yüksek li-
sansta 6 kredi ve karşılığı olan AKTS kredisi, doktorada ise 9 kredi ve karşılığı olan AKTS
kredisini aşmayacak şekilde dersler de alabilir. Bu şekilde alınan ve başarılı olunan dersler, bi-
limsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program ders-
lerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 9, en
fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS
kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak, Lisans dü-
zeyindeki devam koşulları geçerli olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans
öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Ancak dersten koşullu geçme kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme
yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez
sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.

Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en
az 85, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan,
AGNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez önerisi
ilgili enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağ-
lamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. Bu erken tez teslim koşul-
larını yerine getiremeyenler, en erken dördüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.
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Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez danışmanı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde

hükümlerine göre atanır.
(2) Tez danışmanının öğrenciyle beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci yarıyılın

sonuna kadar anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından enstitüye
önerilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik ta-
lep edebilir.

(3) Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
Ders ve tez yükü
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 kredi-

den çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetler-
den/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60
AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’tır.

(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı-
nın önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının
doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans
dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans ders-
lerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve karşılığı olan
AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(3) İkinci fıkra hükümlerine uygun olarak lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli
olmak üzere seçilen lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre
değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değer-
lendirme ölçütlerine göre belirlenir.

Tez süreci
MADDE 35 – (1) Danışmanın belirleyeceği tez konusu anabilim/anasanat/bilim/sanat

dalı/program başkanlığı üst yazısı ile en geç ikinci yarıyılda ilgili enstitüye önerilir ve öneri il-
gili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS
kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması gerekir.

Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek
bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması ha-
linde, tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en
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az biri de Üniversite dışından olmak üzere, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç
kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite
dışından olmak üzere, iki de yedek öğretim üyesi de belirlenir.

(4) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde tezlerini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci,
tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim
elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.

(5) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak
bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme
kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul
veya ret kararı verir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı adlı veya yönetim kurulunca

uygun görülecek benzer bir tezsiz yüksek lisans programının enstitü bünyesinde yer alması ha-
linde; tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez
çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygula-
malı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanla-
rına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere
kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı
sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında prog-
ramların özelliğine göre;

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, barok,
klasik, romantik ve çağdaş dönemlere ait üst düzeyde eserlerden oluşan en az 60 dakikalık; gi-
tar, arp, vurmalı ve nefesli sazlar için ise en az 30 dakikalık dinleti,

b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin oda orkestrası
veya oda korosu ile icrası,

c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık solo
veya oda müziği için eser,

ç) Teori programında, Viyana klasiklerinden itibaren bir trio veya quartetin bir bölü-
münün dört veya beş sesli dikey armoni yazı haline getirilmesi,

d) Bale programında, klasik bale repertuarından bir solo veya pas de deux’nün icrası
ile metodik bale uygulanması ve uygulatılması,

e) Tiyatro programında, öğrencinin kuramsal tezi doğrultusunda hazırladığı sahne uy-
gulaması,

istenir.
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Diploma
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans

programı için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş en az üç olmak üzere istenen sayıda kopyasını 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 tez teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası
yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için
ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (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 yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Danışman ataması
MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar, 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
Ders ve dönem projesi dersi yükü
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisizdir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı
veya başarısız olarak yapılır.

(3) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkan-
lığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program baş-
kanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz
yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 9 kredisi
ve 16 AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarından ders alınmaz.
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Dönem projesi dersi

MADDE 42 – (1) Dönem projesi dersi konusu, danışman tarafından birinci yarıyıl so-

nunda belirlenir ve ilgili enstitüye bildirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(3) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl

sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.

(4) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun

kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(5) Dönem projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin dönem projesi dersinin başarısız

olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Öğrenci başarısız

olduğu dönem projesi dersini üçüncü yarıyılda tekrar alabilir.

(6) Üçüncü yarıyıl sonuna kadar dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğ-

rencinin ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğ-

rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması

için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, benzer bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek

lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans progra-

mındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin bağımsız bilimsel araştırma

yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,

tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
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Öğrenim süresi
MADDE 45 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği 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 veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 46 – (1) Her bir öğrenci için danışman ataması, yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Tez danışmanının öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez konusu/başlığı ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez konusu/başlığı, uygun bulunması
halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez ko-
nusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Ders ve tez yükü
MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az ol-
mamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak şartıyla
yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılın sonunda; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en erken beşinci, en geç yedinci
yarıyılın sonunda girmek zorundadır. Öğrenci, doktora yeterlik sınavına girme talebini ilgili
enstitüye bildirir.
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(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her yıl ekim ayının ilk haftasında
önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir yıl süre ile atanır. Komite, anabilim/bilim
dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş ve biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli
olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında her bir jüri üyesi, öğrencinin
başarı notunu 100 üzerinden değerlendirir. Başarı notu 70 ve üzeridir. Sınav jürileri, öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki nihaî başarı durumunu değerlendirirken her bir jüri üyesinin verdiği
notları ayrı ayrı dikkate alarak, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 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.

Tez süreci
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun

öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi önerisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(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/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

(4) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, ya-
pacağı 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 sa-
vunmadan en az bir ay önce komite üyelerine dağıtır.

(5) 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 ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(7) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, bu tarihten itibaren tez çalışması faaliyetleri ile il-

gili olarak her yıl ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında, tez izleme komitesi tarafından

birer defa olmak üzere ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy

hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez önerisi enstitü kurulu tarafından kabul edildikten altı

ay sonra birinci tez izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise, izleyen tez izleme

raporlarını toplantı tarihinden bir ay önce tez izleme komitesine yazılı bir rapor ile sunar ve

sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma raporu, komite tarafından başarılı

veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez

başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddenin dördüncü fık-

rasında belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(9) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,

ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir der-

gide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını enstitü yönetim kuruluna sunması gerekir. Tez

danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Bandırma Onyedi Eylül

Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

Tezin sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair

görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-

dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme ko-

mitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan

öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil öğretim

üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki de yedek üye belirlenir. Da-

nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy

hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da

oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise

düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi

dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.

Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve

jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla

belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar

verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-

ten sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı, şahsen ve/veya kar-

go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az, 30

günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci tezini jüri
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önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölü-

münden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına

ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
iş günü 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, azami süreyi aşmamak üzere, aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen bütün koşulları

başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üze-
rinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora
diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (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 programdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili
dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve
varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

Öğrenim süresi
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına 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 veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite 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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Danışman ataması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 54 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılın, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler
için ise en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ve 23 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(2) Danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmaların konusu ve başlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü
yarıyılda, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci yarıyılında enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir ve bu öneri enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması
halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Ders ve tez yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Tez/Sanatta yeterlik süreci
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlilik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına gire-
bilmeleri için, alanı veya tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin
ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya
dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje uygulamaları ve benzeri kişisel bir etkinlik
yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak
yer alabilir. İlgili yayında, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

Tez/Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına dair
görüşü, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bil-
dirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını enstitüye teslim eder.

(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 savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversi-
tenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal
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yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir
intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim

üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-

maksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci tezini, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-

ten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kar-

go ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30

günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi 1,5 saatten az, 3 sa-

atten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Tez jürisi,

ilgili programın özelliğine göre öğrenciden aşağıda belirtilen performansı yapmalarını ister ve

bu performansı değerlendirmeye alır:

a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, yüksek

lisansta belirtilen dinletiye ek olarak sadece enstrüman için bir konçerto çalınması,

b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra

veya büyük koro ile icrası,

c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık orkes-

tral eser,

ç) Teori programında, klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsi-

yonunun yapılması,

d) Bale programında, klasik bale repertuarından pas de deux’nün, kız ve erkek solo

varyasyonları ve codası ile uygulanması ve uygulatılması, ileri bale tekniği ile metodik bale

uygulanması ve uygulatılması,

e) Tiyatro programında, tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş

bir oyunun sahneye konması.

(5) 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 anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve

azami süreyi aşmamak üzere tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalış-

masını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta

yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta ye-

terlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye,
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan sa-
natta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 59 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Bazı sınavların geçerlik süreleri
MADDE 60 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eş-

değeri sınavların geçerlilik süreleri kendi geçerlilik süreleriyle sınırlıdır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı başında bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yö-
netim kurullarınca her öğrenciye, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim
üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından da danışman ataması yapılabilir.
Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve
bu öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve Üni-
versite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2014 28993
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı bütün

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

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını

kazanmak amacıyla planlanan öğrenim etkinliklerini başarıyla tamamlamak için gereken za-
manı temel alarak belirlenen ve iş yüküne dayanan kredisini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

eden öğretim üyesi veya öğretim görevlisini,
ç) Enstitü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
d) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): İlgili enstitüde lisansüstü eğitim programı bulunan

ana bilim dalını,
e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili anabilim dalında fiilen

eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
f) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): İlgili enstitüde lisansüstü eğitim programı bulunan

anasanat dalını,
g) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): İlgili anasanat dalında fiilen

eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

j) Müdür/Müdürlük: Üniversiteye bağlı ilgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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l) Rektör/Rektörlük: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
m) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı dokümanı,
o) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Takvim, Programlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili kurulların önerisi üzerine eğitim

komisyonunun görüşü ile Senato tarafından belirlenir. Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları
bu sürenin dışındadır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile dersler ve bunların sı-
navları cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.

(2) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı
payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.
Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerisi ve
Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Enstitülerde gerektiğinde yaz eğitim-öğretimi yapılabilir. Yaz eğitim-öğretimi ilgili
mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(4) Bir eğitim yılının ya da yarıyılın süresi, ilgili kurulların gerekçeli önerisi üzerine
Senato kararı ile uzatılabilir.

Kontenjan
MADDE 6 – (1) İlan edilecek öğrenci kontenjanları, enstitü anabilim dalı akademik

kurulu tarafından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur ve onay-
lanan teklif Enstitü tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru
koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl
için verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

(2) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Bilimsel ve yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini 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 ders-
ler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840



(4) 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
programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel başarı düzeyleri yüksek lisans programlarına kabul için yeterli görülen,
ancak ilgili program için yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmayan adayların yabancı dil ha-
zırlık sınıfı kaydına dair koşullar, Senato tarafından belirlenir. Öğretim dili tamamen veya kıs-
men yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre eğitim sü-
resinden sayılmaz.

Özel öğrenci ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğ-
rencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki
yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Ders-
lerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğünce durumlarını belirten
bir belge verilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve
başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğiti-
minde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir
öğrencinin bulunması gerekir.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre
için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları ders-
lerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ül-
keler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili enstitü anabilim dalı kurulu önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşa-
masındaki öğrenciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dâhil
edilmiş ise; ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hu-
suslarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğren-
cilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili kurulların
kararlarına göre yürütülür.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin hususlar Senato
tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka enstitü anabilim dalı veya başka yük-

seköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile
tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan
edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğ-
renci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını ba-
şarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan
üzerinden en az 75, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 80 veya eşdeğeri puan almış
olmaları gerekir.
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(2) Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğ-
rencinin kabul edildiği programlardaki intibakına enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(3) Kurumlararası yatay geçişlerde ve aynı anabilim dalının tezli-tezsiz yüksek lisans
programları arasında geçişlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda geçirdiği süre, geçiş
yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar, enstitü yönetim

kurulunca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zo-
rundadır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler
tekrar istenmez. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek aday-
lardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt yaptırması için çağrılır. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt yaptırma hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için da-

nışmanınca uygun görülen dersleri, Üniversitenin bilgi sistemi üzerinden kaydederek kaydını
yenilemek zorundadır. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğ-
renciler o yarıyıl ders seçemezler. Katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci
belgesi gibi belgeler verilmez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlar, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Programlar
MADDE 12 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları ilgili enstitü kuru-
lunda görüşülerek onaylanır.

(2) 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.

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

(4) 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.

(5) Enstitülerce, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 13 – (1) Danışman öğretim üyesi; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin

öğrenimleri süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan
dersi adlı dersi açabilir. Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı
olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman öğretim üyesi, dersi alan öğrencinin
durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek ensti-
tüye bildirir.

(2) Öğrenciye, danışman atanması ile birlikte uzmanlık alan dersi başlar. Uzmanlık alan
dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar ya-
rıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve
yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Sınavlar, değerlendirme ve devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans derslerinin başarı değerlendirmesi 100 tam not üze-

rinden mutlak not değerlendirme sistemine göre gerçekleştirilir. Değerlendirme için yazılı ve
sözlü sınavlar, ödev, proje, sunum ve benzeri etkinlikler kullanılır. Bu değerlendirme kriterle-
rinin ağırlıkları ilgili enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar
ile belirlenir. Öğrencinin; teorik derslere en az %70 oranında, laboratuvar ve uygulamalara ise
en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

(2) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 tam not üzerinden belirlenir. Öğrenim durumu
belgesinin harfli not sistemine veya 4 tam puan esasına göre eşdeğerliği aşağıdaki çizelgeye
göre belirlenir. Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, yüksek lisans programında en az CC, dok-
tora programında en az CB notu alınmak zorundadır.

Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
40-59 FD 0,50
0-39 FF 0,00
(3) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken; derse devamsızlık hali DZ, seminer ve tez

çalışmalarında başarılı olma hali G, başarısızlık hali K notuyla belirlenir. Tez çalışmalarının
başarılı seyretmesi halinde yüksek lisans tezi ve doktora tezi derslerinin notu OL olarak verilir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve seminer dersleri başarılı (G) veya başarısız (K) olarak
değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz.

(5) Mazereti nedeniyle ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ens-
titü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen tarihte yapılan mazeret sınavına girerler. MZ (mazeretli) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir.
Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı
notu ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde MZ notu, FF’ye dönüşür.

(6) Lisansüstü sınav kâğıtları, ödevler, projeler ve benzeri etkinlikler son işlem gördük-
leri yarıyıl sonunda öğretim üyesi tarafından ilgili müdürlüğe teslim edilir ve iki yıl süre ile
müdürlük tarafından saklanır.
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(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 sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Enstitülerce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi

bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının baş-
vurusu ve bağlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim ku-
rulunca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların
en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci; bu itirazını, sınav
sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yazılı
olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse,
gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not
kesindir.

Dönemlik not ortalaması ve genel not ortalaması
MADDE 16 – (1) Dönemlik not ortalaması (DNO), ilgili dönemde alınan derslerin kre-

di ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.
(2) Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden

itibaren almış olduğu ders veya benzer nitelikteki tüm çalışmaların kredi ağırlıkları dikkate
alınarak hesaplanır. GNO hesabında tekrar edilen dersten son alınan not dikkate alınır.

(3) DNO ve GNO hesabı virgülden sonraki iki haneyle yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Ders tekrarı
MADDE 17 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri açıldığı ilk yarıyılda öncelikle

tekrarlamak zorundadırlar. Ancak, başarısız olunan dersin yerine danışmanın onayı ile başka
bir ders alınabilir. Ayrıca, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları ders-
leri tekrarlayabilir veya enstitü anabilim dalı başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen
dersleri alabilirler. Seçmeli dersler için eşdeğerlik şartı aranmaz.

Kredi transferi
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil

olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim
kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, enstitü anabilim dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edile-
bilir. Yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu derslerden, yeni
programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler gibi not döküm belgesinde
gösterilir ve işlem görür. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversi-
telerden alınan dersler; eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek derslerle
birlikte öğrencinin not dökümü belgesine işlenir.

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

(3) Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü eğitim programından/programların-
dan ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları enstitü anabilim dalının önerisi,
enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.
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Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki hallerde kaydı silinir ve ödenmiş olan harç

ve kayıt giderleri iade edilmez:
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması.

b) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.
c) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.
(2) Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans,

uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından oluşur. Senato kararı ile yüksek
lisans programları ikinci öğretim olarak açılabilir.

(2) YÖK onayı ile 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans dip-

lomasına ve başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belir-
lenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konserva-
tuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES pua-
nının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü
eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitüler yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu durumda istenen
koşulları sağlayan adaylar için enstitü yönetim kurulu; ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun
önerisini de dikkate alarak her enstitü anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan
bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel dü-
zeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından yazılı ve/veya
sözlü sınava alınırlar. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 22 – (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
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az
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sekiz 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 yap-
tırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca danışmanının isteği, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 23 – (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 enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

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

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın 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, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-
nato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite
kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 25 – (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.

(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 danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma
sınavının yeri ve tarihi enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Jüri aralarından bir başkan seçer.
Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum
bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir
toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-
cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı en az kırk beş, en çok doksan dakikadır. Tez sı-
navı, 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.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir.

(3) 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.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 27 – (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 veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sı-
navı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçişlerle
ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisansta süre
MADDE 28 – (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.

Danışman atanması
MADDE 29 – (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.

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

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, öğrencinin talebi ve enstitü anabi-

lim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenen tezli yük-
sek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek
lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan ders-
ler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayıla-
bilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 31 – (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/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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(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.

Başvuru ve kabul
MADDE 32 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenen ALES puanına sahip ol-
maları,

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 belirlenen ALES puanına sahip olmaları

gerekir.
(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES
puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu
ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.
Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato tarafından yük-
seltilebilir.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato tarafından ALES puanı ara-
nabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) 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.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 60 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 60
puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
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puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,
temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortala-
ması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendir-
meye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans
mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğ-
renci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî ya-
bancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 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 özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya
ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı
Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

Süre
MADDE 33 – (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 veya en az 3,00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite 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 34 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Se-
nato tarafından belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur.

(2) Tez danışmanı, enstitü tarafından hazırlanarak senato tarafından onaylanan usul ve
esaslarda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çer-
çevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
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Yeterlik sınavı
MADDE 35 – (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 girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik 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 yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik 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.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde, sanayi,
özel sektör, kamu kurumlarında alanında uzman, en az lisans derecesine sahip ve en az on yıl
tecrübeli kişiler de enstitü yönetim kurulu onayı ile izleyici olarak yer alabilir. Komitede tez
danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üye-
lerin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin
öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının atanması durumunda
ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 37 – (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. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve
saati komitece belirlenir.

(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/anasanat 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
Temmuz-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. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite 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 38 – (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 söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

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

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Jüri aralarından bir başkan seçer. Jüri toplantıları eksik üyeli ya-
pılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek
Enstitü Müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
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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. Tez savunma sınavı en az kırk beş, en çok
doksan dakikadır.

(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
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat 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 başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 33 üncü maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat 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.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora
eşdeğeri 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 anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
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Başvuru ve kabul
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 60 puandan, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanıyla birlikte
yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değer-
lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) 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 Senato tarafından yükseltilebilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato tarafından
yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 42 – (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 veya
en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite 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.

(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.

Danışman atanması
MADDE 43 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
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öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta
yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-
nışmanı 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.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 44 – (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 savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 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 anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite 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 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilere disiplin iş ve işlemleri

hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğrenime ara verme izni
MADDE 47 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun gördüğü haklı ve geçerli ne-

denlerle öğrencilere bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl öğrenime ara verme izni verilebilir.
İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-
şında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır.

Telif ücreti
MADDE 48 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayımlanması halinde telif

ücreti ödenmez.
Ödül ve teşvik
MADDE 49 – (1) Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre dereceye giren lisansüstü

çalışmalar ödüllendirilebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerin uygulanması

20/4/2016 tarihinden itibaren başlar.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve

sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime
ilişkin esasları kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü
için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim
dalının başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

e) Enstitü: Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-

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

g) KHAS İYS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
ğ) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
ı) ÖSYS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
i) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,
j) Program Yürütücüsü: Anabilim Dalı Başkanı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim

Kurulunca atanan ve program uygulayan öğretim elemanını,
k) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,
n) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjan ve özel koşulların tespiti
MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki ya-

rıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara
kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil olmak
üzere özel başvuru ve kabul koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onay-
lanarak kesinleşir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(3) Rektörlük, Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son baş-
vuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato
tarafından belirlenir.

Başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans

diplomasına sahip olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için
adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe en az 55 standart puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
sınavlardan birinden alacakları bu puana eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yük-
sek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen
İngilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak
veya YDS’ den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların baş-
vuruları da kabul edilir.

(3) Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mü-
lakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon yazılması ve benzeri diğer
hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bu-
lunması halinde ağırlıklı değerlendirmede ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate
alınır.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans veya lisans
diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan tü-
ründe, yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 55 puana ya da lisans diploma-
sıyla başvurmaları halinde en az 80 puana ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliliği
kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans
derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(5) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tamamen İn-
gilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış olmak veya
YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların başvu-
ruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.
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(6) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı mülakata alınır. Mülakatın kim tara-
fından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belir-
lenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek li-
sans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Ağırlıklı değerlendirme yapılırken
ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular 5
inci maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların her program için özel ola-
rak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuarlar haricinde ALES’ten;
lisans diplomasıyla başvuranların sözel kısımdan en az 80, yüksek lisans diplomasıyla başvu-
ranların en az 55 puan almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir
puana sahip olması aranır. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(8) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, öğretim dili kısmen veya tama-
men İngilizce olan programlarda KHAS İYS’den Senato tarafından belirlenen puanı almış ol-
mak veya YDS’den en az 65 almış olma şartı aranır. Bu sınavlar yerine eşdeğerliliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen bir puana sahip olanların
başvuruları da kabul edilir. Senato en az puan sınırını yükseltebilir.

(9) Başvurusu kabul edilen sanatta yeterlik öğrenci adayı yetenek sınavına alınır. Yete-
nek sınavının kim tarafından yapılacağı ve zamanı gibi hususlar ilgili enstitünün önerisiyle Se-
nato tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Ağırlıklı değer-
lendirmede ALES puanının %50’si dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
için adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular 5 inci maddeye
göre yapılacak ilanda belirtilir.

(10) 2 nci, 5 inci ve 8 inci fıkralarda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan
öğrenciler; Üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer
düzeyde puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, esasları Senatoca
belirlenmek üzere, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık prog-
ramına, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek koşuluyla kaydedile-
bilir. Bu programın süresi bir yıl olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan
öğrencilere öğrenim ücretini ödemek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre verilebilir. Bu
süre sonunda da başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. Hazırlık programında ge-
çirilen süre öğretim süresine dâhil edilmez.

Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programa ilişkin başvurularını,

kayıt için istenen belgelerle birlikte ve süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.
(2) Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından

denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya
da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Kurumca onaylı sure-
tinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi
zorunludur.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir.

(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak
işlem yapılır.
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Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere il-

gili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla en az üç öğretim üye-
sinden oluşan bir Program Kabul Komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği esaslar
çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki önerileri
oluşturur. Kesin kabul, komisyon önerilerinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması
ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen yüksek lisans program-
larına kabul aşamasında adayın hangi programa kabul edildiği açıkça belirtilir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu
adayların kabulünde Senato tarafından belirtilen muafiyetler saklı kalmak üzere aynı esaslar
uygulanır.

(3) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yapıl-
mış ise iptal edilir.

Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve

ödenme esasları, 2547 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi uyarınca her yıl Mütevelli Heyeti
tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-
cinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,
yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladık-
tan sonra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edil-
mez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem
için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bilimsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için bilimsel hazırlık
programı ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvur-

dukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar (lisans
derecesi ile doktoraya başlayan öğrenciler) ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora
programı veya sanatta yeterlik dallarından farklı alanlarda almış olan adaylara, eksikliklerini
gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına 6 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde öğrenci kabul
edilir. Lisansüstü program kabul komisyonları, Senato esasları çerçevesinde yapacağı inceleme
sonucunda hangi adayların bilimsel hazırlık programına kabul edileceği konusundaki önerileri
kararlaştırır. Kesin kabul, program kabul komisyonunun önerilerinin enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

(3) Bilimsel Hazırlık Programına kayıtlı öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti, her
yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) 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 ana bilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-
bilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar 15/9/2015 tarihli ve 29476
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.
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(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği
kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora prog-
ramına kabul edilen lisans derecesine sahip öğrencilerin alabilecekleri dersler, ağırlıklı olarak
lisans derslerinin üçüncü ve dördüncü yıllarındaki derslerden oluşabilir. Bilimsel hazırlık prog-
ramından başarılı olabilmek için alınan her bir lisans dersinden en az CC (2,00/4,00) notunun
alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programına tabi kılınan yüksek lisans derecesine sahip doktora
öğrencilerinin alabilecekleri dersler, yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu durumda, bilimsel
hazırlık programından başarılı olabilmek için alınan her bir yüksek lisans dersinden en az CB
(2,50/4,00) notunun alınmış olması ve tüm derslerin ortalamasının en az 3,00/4,00 olması ge-
rekir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere kayıtlı ol-
dukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge diploma
veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yö-
nelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Lisansüstü programa kabul edilen öğren-
cilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrencilerden alınacak ücretler de Mütevelli Heyetince tespit edilir. Enstitüler
sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanlarına bir üst sınır getirebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az 6 kredilik ders
alıp, başarmış ve genel not ortalaması en az 60/100 olan öğrenciler, lisansüstü programlara ya-
tay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili
lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara tez aşamasında yapılan yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
(3) Yatay geçiş yoluyla gelecek öğrencilerin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafın-

dan her yıl tespit ve ilan edilir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 13 – (1) Programlara girmeye hak kazanan öğrenciler Üniversite tarafından

istenen belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca oluşturulan kayıt bürolarına bizzat baş-
vurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını noterden
onaylı vekâletname ile belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapıl-
maz.

(4) Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya
tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen ki-
şinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin
yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.
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(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 14 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna

dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kay-
bın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına sunulması gerekir. Bu durumda, öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel
karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik
kartları Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından geri alınır ve imha edilir.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde her yarıyıl

kayıt yenilemeleri zorunludur. Yüksek lisans ve doktora programlarının tez aşamasındaki öğ-
rencilerin her yarıyıl tez ve proje çalışmasına kayıt yaptırmaları zorunludur.

(2) Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği
yarıyıl dâhil, geriye yönelik öğrenim ücretini ödemiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine ge-
tirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik hak-
larından yararlanamazlar.

(3) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını program yürütücülerine onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zo-
rundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden sorumludur ve
ders kayıtlarını bizzat kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ders alma işlemini tamamlayan öğ-
rencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(4) Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyılda derslere ve sınavlara gire-
mezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl azami öğrenim süresinden sayılır.
(6) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü

yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.
Akademik takvim
MADDE 16 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, Ensti-

tülerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sı-

nav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve
benzeri konulara ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre

düzenlenir.
(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Bir yarıyıl en az on dört haftadır.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 18 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya

seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, o dersin öğrenci başına düşen haftalık
ders yükü değerindedir. Bir yarıyılın toplam AKTS değeri 30, eğitim-öğretim yılı için ise
60 AKTS’den az olamaz.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.
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(4) Öğrenciler kayıtlı bulundukları yarıyıllarda ders planında öngörülen kredi yükleri
kadar ders alabilirler. Gerekli hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği
kredi yükü arttırılabilir.

(5) Ders planı dışında alınan derslerden başarılı olma şartı aranır.
Derslere devam ve dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin % 70’ine,

uygulamaların %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili dersin öğretim ele-
manı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine
getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
koşulu aranır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar
danışmanının onayını alarak bir yarıyılda en fazla bir dersten, öğrenim süresince en fazla iki
dersten çekilebilirler. Öğrencinin çekildiği ders alınmamış sayılır, not dökümünde Ç (çekildi)
olarak gösterilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden der-

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

(2) Bir öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için, dersi yürüten öğretim
üyesi veya görevlisi tarafından, aşağıdaki başarı notlarından biri verilir:

a) Başarı Notu Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
VF 0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G harf notlarından birini alan öğrenci o dersi ba-
şarmış sayılır.

c) Bir dersten FF alan öğrenci, o dersten başarısız olmuş sayılır.
ç) Bir dersten VF harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız

olmuş sayılır.
(3) Diğer harf ve işaretler aşağıdaki gibidir:
a) E (eksik) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle yarıyıl sonu sınavı yapılmayan

tez, dönem projesi ve benzeri uygulamalı dersler için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrenci-
lere verilir. Bir öğrenci E notu aldığı derste, akademik takvimde belirtilmiş olan notların ilan
tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi
halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararıyla, yukarıda açıklanan süreler uzatılabilir.

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

c) S (sürüyor) notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, nihai harf
notunun verileceği yarıyıllardan önceki yarıyılların sonunda başarıyla devam eden öğrencilere
verilir. S notu ortalama hesaplarına katılmaz.
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ç) Ç (çekildi) notu, öğrencinin çekildiği ders için verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

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

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

f) TR (transfer) işareti, Üniversite içi yatay geçiş yapan veya bir değişim programına
katılan veya ilgili yönetim kurulu kararı ile farklı bir üniversiteden ders alan öğrencilerin, almış
oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kabul edil-
miş olan transfer dersleri için kullanılır.

g) M işareti, öğrencinin muaf tutulduğu dersleri gösterir.
ğ) NGR işareti, akademik takvimde belirtilen süreler içinde notu girilmeyen derslere

otomatik olarak verilir. Harf notlarının girilmesi için akademik takvimde belirtilen son tarihten
itibaren on beş gün içinde notu bildirilmeyen derslerin notları kendiliğinden FF notuna dönüşür.

(4) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl
sonu başarı notunun en az CC olması gerekir. CC şartlı geçer yarıyıl sonu başarı notu olup, not
yükseltmek için bu notların alındığı dersler eğitim öğretim süresi içinde tekrar edilebilir. Bir
derse ait yarıyıl sonu başarı notu FF olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Tezli yüksek lisans
programındaki tez çalışması seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki bitirme projesi
kredisiz olduğundan başarılı, başarısız veya devam ediyor olarak değerlendirilir, herhangi bir
harf notu verilmez.

(5) Bir dersteki başarının ölçülmesinde; o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar,
arazi ve işyeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri
yarıyıl içi çalışmaları; ders değerlendirme notunun en az % 40’ını veya en fazla %60’ını ve
yarıyıl sonu sınavı notu veya bütünleme sınavı notu, ders değerlendirme notunun en az % 40’ını
veya en fazla %60’ını oluşturur.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kurallar Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 21 – (1) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının

hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
a) Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması (AYNO), öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin

harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplan-
ması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Bölme sonucu, vir-
gülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm
derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların
toplanması ve bu toplamın kredi saatleri toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanır. Bölme so-
nucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

(2) Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken
öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

(3) Ağırlıklı yarıyıl ve genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin
en son aldığı not geçerlidir. Tekrar alınan bir ders için harf notu verildiğinde eski harf notu
genel not ortalamasına katılmaz.
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Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 22 – (1) Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, enstitü

yönetim kurulu kararı ile ders tekrarı yapabilirler. Bu öğrencilerin GNO hesabında en son al-
dıkları not esas alınır.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara (vize) sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve ara (vize) sınavı

yerine yapılan mazeret sınavı ile tek ders ve not yükseltme sınavlarından oluşur.
(2) Sınavlar yazılı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev ve seminer çalışması

veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa

göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartının ibrazı zorunludur.
(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sınavlar ile ilgili enstitü yönetim kurulu ka-
rarı ile arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da
yapılabilir.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarının kararı ile
mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki Cumartesi ve Pazar
günleri de yapılabilir.

(6) Sınav notlarına esas teşkil eden her çeşit belge ve ilgili diğer belgeler enstitü yöne-
timi tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak
düzenlenmek suretiyle usulüne uygun olarak imha edilir.

Ara sınavlar
MADDE 24 – (1) Ara sınav: İlgili anabilim/anasanat dalının eğitim-öğretim progra-

mında öngörülen dersin yarıyılı içinde yapılan sınavdır.
(2) Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.
(3) Tekrarlanan dersler dâhil, mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sa-

yılır ve dersin not ortalaması buna göre hesaplanır.
(4) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel olmaz.
Yarıyıl sonu sınavları
MADDE 25 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sı-

navdır.
(2) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin

yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az % 80’ine katılmak ve başarılı olmak,
gerekir.
(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dersten VF almış sayılırlar.
Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavı yerine yapılan sınavdır.
(2) Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlarına giremeyen

öğrenciler, mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, mazeret
sınavlarına girebilirler.

(3) Sağlık raporları ile diğer haklı ve geçerli nedenlerin mazeret sınavına girmeye hak
kazandırıp kazandırmayacağına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nedenle yarıyıl içi ve sonu sınavlara gi-
remeyen öğrenciler için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

(5) Öğrenciler, raporlu veya görevli olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez;
girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.
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(6) İlan edilen tarihte yapılan mazeret sınavına girmeyen öğrencilere, bir daha mazeret
sınavı hakkı verilmez.

Tek ders sınavı
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mezuniyet koşullarını yalnızca

bir dersten başarısız oldukları için yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrenci-
lere tek ders sınavı hakkı verilir. Ağırlıklı genel not ortalaması mezuniyet için gerekli ortala-
manın altında olan öğrencilerin, tek ders sınavına girmeleri, bu sınavda alacakları notun kat-
kısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkarabilecek durumda
olmaları koşuluna bağlıdır.

(2) Birinci fıkra hükmü kapsamındaki öğrencilerin tek ders sınavı hakkını kazanabil-
meleri için, başarısız oldukları dersin devam koşulunu 25 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca
sağlamış olmaları gerekir.

(3) Tek ders sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra yapılır.
(4) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihe

kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, danışman-
larının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara bağlar.

(5) Tek ders sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece tek ders
sınavı notu ile belirlenir.

(6) Tek ders sınavında başarısız olan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, başarısız
olunan dersin zorunlu ders olması ve izleyen yarıyılda açılması halinde derse kaydolurlar. Der-
sin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına
girebilir. Başarısız olunan dersin seçimlik ders olması halinde öğrenci izleyen yarıyılda aynı
derse ya da başka bir seçimlik derse kaydolur. Öğrencinin seçebileceği ve daha önce alıp ba-
şarmamış olduğu herhangi bir seçimlik dersin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde
tarihi belirtilen bir sonraki tek ders sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrencilerden
öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Tek ders sınavında başarılı olduğu halde ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet
için yeterli düzeye çıkaramayan, azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, genel not ortala-
malarını yükseltmek için izleyen yarıyılda seçecekleri bir veya daha fazla derse tekrar kaydo-
lurlar. Öğrencinin tekrar alabileceği derslerin açılmaması halinde öğrenci akademik takvimde
tarihi belirtilen bir sonraki not yükseltme sınavına girebilir. Ders kaydı yaptırmayan öğrenci-
lerden öğrenim ücreti alınmaz ancak bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(8) Tek ders sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Not yükseltme sınavı
MADDE 28 – (1) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, bu Yönetmelik uyarınca

mezuniyet koşullarını yalnızca ağırlıklı genel not ortalamalarının mezuniyet için yeterli olma-
ması nedeniyle yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, seçecekleri bir
dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel
not ortalamalarını mezuniyet için yeterli düzeye çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek
bir sınav hakkı verilir.

(2) Not yükseltme sınavı, güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra tek ders sı-
navları ile birlikte yapılır.

(3) Aynı dönemde hem tek ders hem de not yükseltme sınavına girilmesi mümkün de-
ğildir.

(4) Not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar ilgili birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, da-
nışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve başvuruları karara
bağlar.
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(5) Not yükseltme sınavı sonucunda öğrencilerin ilgili dersteki başarı durumu sadece
not yükseltme sınavı notu ile belirlenir.

(6) Not yükseltme sınavı sonucunda ağırlıklı genel not ortalamalarını mezuniyet için
yeterli düzeye çıkaramayan azami öğrenim süresi içindeki öğrenciler, ders tekrarına ilişkin hü-
kümlere tabi olurlar.

(7) Not yükseltme sınavlarında mazeret sınavlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü

içerisinde, maddi hata gerekçesiyle, ilgili birimlere yazılı olarak başvurup sınav notuna itiraz
edebilirler. İlgili enstitü ilgili öğretim üyesine sınavı tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve
öğretim üyesinin değerlendirmesini, iki hafta içinde yönetim kurulunda karara bağlar ve öğ-
renciye bildirir. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden
değerlendirme yapılmaz.

Kayıt dondurma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olay-
lar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-
dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması,

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-
dırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) Üniversite Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya

çıkması.
(2) Öğrencilerin öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl kayıt dondurmalarına izin

verilebilir.
(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre için-

de yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir
sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş
gündür.

(4) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan bel-
geleri de ekleyerek kayıt dondurma talep formu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yaparlar. Bu başvurular Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-
rilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen azami öğrenim süresi
işlemez. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl
sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez; yarıyıl sonu sınavları açılmaz. Öğrenci, kayıt
dondurma süresinin sonunda kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

(6) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle tüm öğretim süresi içinde
devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu
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öğrencilerden yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu Üniversite Yönetim Ku-
rulunca incelendikten sonra öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.
Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(7) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için öğrencinin dönem ücretinin
dörtte birini ödemesi zorunludur. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt
dondurma talebinin reddedilmesi durumunda öğrencinin ödediği ücret iade edilir.

(8) Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs-
lardan yararlanamazlar.

İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı

ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-

poru ile belgelendirilmesi,
c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması,
(2) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7, 9, 12, 17, 19, 21 ve 22 nci mad-

delerinde belirtilen sebepler ile bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarısız olmak,
(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvur-

maları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir.
(4) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin olarak Mü-

tevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar uygulanır.
Yüksek lisans programı
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, enstitülere bağlı hangi anabilim dalında ve nasıl yürütüleceği Se-
nato tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş Senato tara-
fından belirlenmiş esaslara göre düzenlenir ve ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

(2) 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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenciye, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı atanır. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği
tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez danışmanının atanmasını izleyen dö-
nemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, dördüncü sınıf lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü
programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli saydırarak tamamlayabilir.
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(4) Üniversitede açılmayan dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir.

Öğrenim süresi
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve

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. Programlarında öngörülen dersleri, seminer dersi
dâhil ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezli yüksek lisans öğreniminin tamamlanması için
asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti 9 uncu maddede öngörülen esaslara göre belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın 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 Üniversite
senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üniversite dışından en az doktora derecesine sa-
hip kişilerden eş danışman atanabilir.

(3) Gerekli hallerde, program yürütücüsünün görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
kararı ile yukarıdaki esaslara uygun olarak danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları senatonun kabul ettiği tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bi-
çimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(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 danışmanı,
en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, birisi
üniversite öğretim üyesi, diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim
üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla il-
gili enstitüye gönderir.

(5) Tez sınavının tarihi ve yeri, program yürütücüsünün önerisi üzerine enstitü tarafın-
dan belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir.
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(6) 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. Ancak,
tez sınavı sırasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90
dakikadır. Tez sınavının sınav gününden en geç üç gün önce duyurulması için ilgili enstitü ge-
rekli önlemleri alır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.

(9) 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.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans programı diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini, kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış

olan, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50/4,00 üzerinde olan ve tez sınavında da başarılı bulunan,
yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde
özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Enstitü
yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Diploma almaya
hak kazanan öğrenciye, diploma aslı hazırlanıncaya kadar, diploma yerine geçen geçici mezu-
niyet belgesi verilebilir, ancak bu halde diploma eki verilmez.

(2) Birinci fıkradaki koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az on ders ile Senato tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak hazırlanan dö-
nem projesi dersinden oluşur.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış dör-
düncü sınıf seviyesindeki lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencinin yüksek lisans not ortala-
ması aldığı tüm dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Üniversitede açılmayan dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçilebilir.

(5) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan ve doktora de-
recesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi 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 tamamlaya-
mayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı diploması
MADDE 41 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz dönem projesini başarıyla tamamlamış

olan, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00/4,00 üzerinde öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması
almaya hak kazanır.

(2) Projesi şekil yönünden senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun
bulunan ve yüksek lisans projesinin ciltlenmiş kopyasını ve projenin tamamı ile Türkçe ve ya-
bancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, proje sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve
diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezu-
niyet belgesi verilebilir, ancak diploma eki verilmez.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel sorunları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir kre-
diden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden
oluşur.
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(3) Doktora programı, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğ-
renciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrencinin not ortalaması
aldığı tüm kredili dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(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.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlıkta

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az
3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl
sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve
azami süreler olup, öğrenim ücreti 9 uncu maddede öngörülen esaslara göre belirlenir.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üni-

versite 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 öğrencinin çalışmak istediği doktora tez konusu
ve öğretim üyelerinin araştırma konuları dikkate alınarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin temel

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
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(3) Kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3,00
olan öğrenci yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Doktora programına yüksek lisans de-
recesi ile başlayan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, doktora programına lisans derecesi ile baş-
layan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Be-
lirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız olmuş sayılır.

(4) 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 dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(5) Komite tarafından belirlenen sınav jürisi üyeleri, ilgili enstitü yönetim kurulunca
görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır.
Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin yeterlik
sınavında başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(7) 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.

(8) Doktora yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri
başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına başlayan bir öğrenci programdan ayrılmak
istediğinde, asgari yirmi bir krediyi tamamlamış olmak kaydı ile isterse tez dersini alıp bir tezli
yüksek lisans programının gereklerini tamamlayarak yüksek lisans diploması alabilir ya da is-
terse asgari otuz kredi ders tamamlayıp bir dönem projesi yaparak tezsiz yüksek lisans diplo-
ması alabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından
başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve Üniversite dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 47 – (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.
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(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 ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise,
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
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 çalış-
maların 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 Üniversite 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 48 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen tez yazım kılavuzunda belirlenen 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 söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş
kişiden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite öğretim üyesi, diğeri ise Üniversite dışındaki bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir. İkinci tez danışmanı
da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45,
en fazla 120 dakikadır. Tez savunma toplantıları, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sınavının sınav
gününden en geç bir hafta önce duyurulması için gerekli tedbirleri almak ilgili anabilim dalı
başkanlığının sorumluluğundadır. Tez sınavı sırasında yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak jüri tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
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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 başa-
rısız bulunan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde, 42 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Doktora diploması
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış,

ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 üzerinde olan ve tez sınavında başarılı olan doktora te-
zinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren
üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir.

(3) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın aslı
hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir, ancak diploma
eki verilmez.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(5) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin konulmasını, mü-

zik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan, doktora eşdeğeri
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla 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 çalış-
malar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

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

Süre
MADDE 51 – (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.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(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.

Danışman atanması
MADDE 52 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi 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 belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından kabul edilen
yönetmelikle belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-
runludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

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

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını 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 savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu
dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(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 anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak 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
edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta ye-
terlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamış,

ağırlıklı genel not ortalaması 3,00/4,00 üzerinde olan ve sanatta yeterlik tezinde başarılı olan
öğrenciye, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-
lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan
uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Sanatta yeterlik tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir.

(3) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diploma-
sını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 55 – (1) Lisansüstü programı öğrencileri hakkında, Yükseköğretim Kurumları

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 56 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belir-
lenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama,
staj ve benzeri faaliyetleri; öğrencinin kendi öğretim planındaki ders, uygulama, staj ve benzeri
faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi ve ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir.
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(3) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı
dersler hakkında, danışmanın önerisi de dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
intibak işlemi yapılır.

(4) Eşdeğerliği tanınan ve intibakı yapılan derslerin kredi ve notları, transfer kredisi
olarak sayılır ve öğrencinin not döküm çizelgesine işlenir.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri, ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili enstitü yönetim
kurullarının kararları ile yürütülür. Öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir
not döküm çizelgesi verilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,
senato tarafından belirlenir.

Etkinliklerde görevlendirme
MADDE 57 – (1) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi

etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına ka-
tılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin he-
sabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili
birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe göre girerler.

Tebligat
MADDE 58 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılabilir. Bunun
olmadığı durumlarda, tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese
iadeli-taahhütlü olarak yapılabilir. Üniversitenin ilgili biriminde imza karşılığı yapılan tebligat
da geçerlidir.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına makul süre içerisinde yazılı olarak bildirmeyen veya yanlış ya da ek-
sik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat ya-
pılmadığını iddia edemezler.

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60 – (1) 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir

Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihi itibarıyla lisansüstü programlara kayıtlı bu-

lunan öğrenciler açısından bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş
yeni süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 13 üncü maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ ÖDENMESİNE

DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/9/2016 tarihli ve 2016/9150 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine
Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat
verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilerin destek-
lenmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/9/2016 tarihli ve 2016/9150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,
c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına

alındığı tarımsal veri tabanını,
d) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık

üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,
e) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt bel-

gesini,
f) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı

veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,
g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
ğ) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret
ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin
katılımıyla oluşturulan komisyonu,

h) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası,
ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) Karar: 7/9/2016 tarihli ve 2016/9150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararı,

i) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan
alanı,

j) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen

sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları
hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi
yapılır.

Başvurular
MADDE 6 – (1) 2016 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 2016 üretim yılında

çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kay-
dıyla Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 30/12/2016 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin

müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla
aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Fındık üretici belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Ödemesinin Uygulanması

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği başvurularına esas

alanların niteliklerinin belirlenmesinde; TBS’de il/ilçe müdürlüklerinin kullanımına sunulan
veriler, il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları,
coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki ve-
rilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yü-
rütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl/ilçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden
alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi
ve fındık kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü
olduğu görevleri yapar.

ç) İl/ilçe fındık komisyonu, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre topla-
narak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe fındık komisyonunun yap-
makla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/ilçe müdürlüğü, ödemeye esas incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS’den
üretici detayında icmali (Ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde beş iş günü askıda bı-
rakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar
ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz
olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye
alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda
üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller ÇKS’den tekrar alınır ve onay için
il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, ÇKS’den köy detayında icmalleri (Ek-3) alır ve onay için il/ilçe
fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (Ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak
ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki
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bilgiler ile icmal-2’leri (Ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde,
ÇKS’den ilçe detayında icmal-3’ü (Ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal-3 (Ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının
ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını
da BÜGEM’e gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (Ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapıl-
masını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını
müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait
doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 9 – (1) 2016 yılı ürününe ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri ilgili yılı takip

eden yıl içerisinde yapılır.
(2) Alan bazlı gelir desteği ödemesi Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama terti-

binden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ara-
cılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme
tutarının % 0,2'si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler
MADDE 10 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler desteklemeden faydalanamazlar:
a) Müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıtlı olmayanlar.
b) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapanlar.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler.
ç) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden des-

tekleme programlarından yararlandırılmamasına karar verilenler.
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk
MADDE 11 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya

Bakanlık yetkilidir.
(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolün-

den ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek hak-
sız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya
içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki
ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan
fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yarar-
landırılmaz.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2002/937 
Karar No : 2003/328 
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kilitlenmek 

Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda 
Esas ve karar numarası yazılı 03/12/2005 tarihli uyarlama kararı ile 142/1.b., 143,31/3 maddeleri 
gereğince 1 sene 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Elşan ve Leyla'dan olma Azerbaycan/Bakü: 
Saveski nüfusuna kayıtlı, 15/06/1986 doğumlu, İMRAN HAMMADOVA tüm aramalara rağmen 
bulunamamış olması nedeni ile; 

Hükümlü İmran Hammadova’ya anılan uyarlama kararı ve bilgisi dışında atanan 
savunman AV. Özcan Türkoğlu'nun temyizini kabul edip etmediği (temyize onay verip 
vermediği) hususundaki beyanının alınmasına dair tebligat ile tebliğ edilen ekli uyarlama kararına 
ilişkin tebliğden itibaren 1 hafta içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
müracaat edilerek tutanak düzenlenmek sureti ile kendisinin de Yargıtay'a temyiz yoluna 
gidebileceği hususundaki ihtar da kendisine tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince uyarlama kararına dair hüküm 
özetinin ve bilgisi dışında atanan savunman Av. Özcan Türkoğlu'nun temyizini kabul edip 
etmediği (temyize onay verip vermediği) ve tebliğ edilen ekli uyarlama kararına ilişkin tebliğden 
itibaren 1 hafta içinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine müracaat edilerek 
tutanak düzenlenmek sureti ile kendisinin de Yargıtay'a temyiz yoluna gidebileceği hususundaki 
ihtarın da RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 
İlan olunur. 7905 

—— •• —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/7589 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 25.01.2010 
SANIK : Nabi ÇELİK: 24025217946 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Emine oğlu, 

İbradı -01.07.1968 doğumlu, Antalya İli İbradı İlçesi Yukarı 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 39, Hane No: 362, BSN: 28'de nüfusa kayıtlı, 
Gürsu Mahallesi 346. Sokak B Blok Haluk Belen Sitesi No: 8 Daire: 4 
Konyaaltı / ANTALYA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 30.05.2014 gün ve 2013/46 Esas - 2014/396 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 
sanığın 2009 takvim yılında sahte fatura kullanmak suçundan mahkumiyetine dair hükmün ''sanık 
hakkında 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 
08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı dikkate alınarak 5237 sayılı 
TCK'nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının tatbikine" şeklinde değiştirilmesi suretiyle 
DÜZELTİLEREK ONANMASI isteyen 19.04.2016 gün ve 11/2014/289276 sayılı 
tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 8386/1-1 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/8025 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 2011-2012 
SANIK : Turgut CORUK: 29360508698 T.C. Kimlik numaralı, Hasan ve Zöhre 

oğlu, Ankara -27.05.1958 doğumlu, Kırıkkale İli Delice İlçesi Halitli 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 30, Hane No: 29, BSN: 53'de nüfusa kayıtlı, 
Durali Alıç Mahallesi 928. Sokak No: 10 İç Kapı No: 1 Mamak / 
ANKARA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 06.05.2014 gün ve 2013/578 Esas - 2014/283 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 
sanığın mahkumiyetine dair hükmün ONANMASI isteyen 17.03.2016 gün ve 11/2014/229613 
sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 8387/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 

arsa 07.09.2016 tarih ve 947 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 9.500.000- TL muhammen satış 
bedeliyle satılacaktır.  

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 285.000-TL dir. 
Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale 

bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.  
Taşınmazın ilk ihalesi 12/10/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de belediye encümen 

salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 
görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/10/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte 
yapılacaktır. 

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 
görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza 

sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak 
edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 
taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 
belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

İlan olunur. 8377/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından: 
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah. Mehmet Uzun cd. Tapu kaydı; 

Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m2) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35 a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışının yapılması. 

Madde 2 - İşin ihalesi 11/10/2016 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz 
Konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ 

Taşınmaz Bilgisi 
Muhammen 

Bedel TL Alanı M2 
Geçici 

Teminat TL İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

Bağcılar Mahallesi Mehmet 
Uzun cd. (Alipınar Mah. 4646 

ada 5 nolu parsel) 
1.899.092,67 3538,66 56.972,78 11/10/2016 10.00 

 
Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
3.1 GERÇEK KİŞİLER 
a) Nüfus cüzdan sureti 
b) Kanuni ikametgah belgesi 
c) Temsil durumunda noter onaylı vekaletname 
d) Noter onaylı imza beyannamesi 
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
3.2 TÜZEL KİŞİLER 
a) Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2016 yılında alınmış) 
b) Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti 
c) Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi 
d) Ortak girişim olması halinde noter onaylı "ortak girişim beyannamesi" ile her ortağa ait 

yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. 
e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici 

teminat alındı belgesi 
f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak) 
g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 
Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 11/10/2016 Salı günü saat 

10.00’da teslim etmeleri gerekir. 
Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir. 
Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin 

üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3 (üç) bedel üzerinde ihale 
komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 
idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış 
sayılacak. 

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin 
edilebilir. 

İlanen duyurulur. 8392/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, 

İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN, ÇANKIRI (OSB) İletim Trafo 
Merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/378686 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254   06105-Yenimahalle/ 
ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00      FAX: 0.312.397 24 14 
c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://8iletim.gov.tr internet adresinin ihaleler 

bölümü 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Altı adet TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV 

AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, 
MALTEPE (GİS), KAZAN, ÇANKIRI (OSB) 
İletim Trafo Merkezlerinin 3. Şahıslarca 3 yıl süre 
ile (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi 

b) Yapılacağı yer : TMİ/17/8-1 Grubu: 
  Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA, 
  İmrahor Trafo Merkezi Mamak/ANKARA, 
  Macunköy Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA, 
  Maltepe (GİS) Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA 
  Kazan Trafo Merkezi Kazan/ANKARA 
  Çankırı OSB Trafo Merkezi Çankırı/ANKARA 
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih 

Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 
Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 10/10/2016 Pazartesi günü, Saat 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 
Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 
kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
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4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 
hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 
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4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 
verdiğini gösteren belge veya belgeler. 

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 
tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 
çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 
teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 
Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 
Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na 
yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kanununa tabi personelin sayısı 

 
İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 
6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 
Grup Mühendisi 1 (*)   1 x 45 = 45 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 
alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. 

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 
İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 
belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 
istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 
gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 
ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 
süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 
Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir. 

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, 
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- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 
- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 
- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 
İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanı satış bedeli: 150,00 TL 
b) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL 
5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 
5.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) 
Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel 
kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman 
bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün 
önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi 
izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı 
formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya 
veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz.” 

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası: 
T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 
IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 
5.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 

alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv 

Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası: 
T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 
IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8384/1-1 
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IŞIKLAR YERALTI KARO SAHASI (KISRAKDERE DOĞU) MEVKİİ VE CİVARINDAKİ 
STOKLARDAN 250.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, SOMA B TERMİK 

SANTRALİNİN 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERİ KAMYON BUNKERLERİNE  
VEYA STOK SAHALARINA TAŞINMASI VE  
BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 
İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk 

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

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale Kayıt 

No Dosya No 
İhale Tarih ve 

Saati SÜRE 
Işıklar Yeraltı Karo Sahası 
(Kısrakdere Doğu) Mevkii ve 
Civarındaki Stoklardan 250.000 Ton 
Kömürün Yüklenmesi, Soma B 
Termik Santralinin 1-4 ve 5-6 
Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya 
Stok Sahalarına Taşınması ve 
Boşaltılması işi 

2016/378577 2016 - 1675 
13.10.2016 

14:00 
250 
gün 

 
b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

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

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

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

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

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

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

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

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 8482/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALIM İLANI 
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği 
ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet 
avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. 

 
UNVANI  SINIFI  DERECESİ  ADET  
AVUKAT  AHS  6  1 
AVUKAT  AHS  9  1  

 
I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI  
II - A. GENEL ŞARTLAR: 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak,  
b. 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan (Son Başvuru Tarihi İtibariyle Süresi Dolmamış) 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,  
c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  
d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.  
e. Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 2 yıl deneyimli olmak.  
III - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. Başvuru Formu (www.atauni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)  
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)  
3. Üç adet vesikalık fotoğraf  
4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı  
5. Özgeçmiş  
6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği  
7. Deneyim Belgesi  
* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nca da 

onaylanabilir.  
* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 

gerekmektedir.  
III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE  
DEĞERLENDİRİLMESİ  
Başvuru Yeri  : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

ERZURUM  
  0442 231 1025  
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Başvuru Tarihi  : 26.09.2016 – 10.10.2016  
Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi  : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu  
  27.10.2016 Saat : 14.00  
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi  : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü – VİP Salonu  
  11.11.2016 Saat : 14.00  
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 26.09.2016-10.10.2016 tarihleri 

arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 
içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için 
öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp 
taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul 
edilen adayların listesi Üniversitemizin www.atauni.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.  

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 
alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir 
sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 
aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.). Sıralamaya giren adaylar 
Üniversitemiz internet sayfasından www.atauni.edu.tr duyurulacaktır.  

IV - YAZILI SINAV KONULARI  
a. Anayasa Hukuku  
b. Medeni Hukuk  
c. Borçlar Hukuku  
d. Ticaret Hukuku  
e. Medeni Usul Hukuku  
f. İcra ve İflas Hukuku  
g. İdare Hukuku  
h. İdari Yargılama Hukuku  
i. Ceza Hukuku  
j. Ceza Usul Hukuku  
k. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  
l. 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat  
V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 

dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan 
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda 
başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları 
ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere 
belirlenir.  

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI  
Sınavda Adaylar;  
a. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi  
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü  
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c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu  
d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı  
e. Genel yetenek ve genel kültürü,  
f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı  
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer 
bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.  

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR  
1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan 

başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 
yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet 
sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.  

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.  

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez.  

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün 
içinde sonuçlandırılır.  

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  
1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.  

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

VIIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ  
1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.  
2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 
görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı 
sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate 
alınarak yedek listeden atama yapılabilir.  

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları 
yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 
başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak 
sayılmaz.  

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.  8488/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

(Profesör ve Yardımcı Doçent) 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 
diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel 
Dairesi Başkanlığına, yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların ilgili Fakültelere şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR: 
Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten 

başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (4) dört adet 
fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca 
araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 
(Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat 
etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde 
çalıştırılacaktır.) 

YARDIMCI DOÇENT: 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan 
fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört 
takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara 
atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar 
çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz 
konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca 
yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları 
gerekmektedir. 

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile 
denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca 
eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 
çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf 
olduğunu belgelendirmek. 

 

BİRİMİ ANABİLİM 
DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Fen 
Fakültesi 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik 
Profesör 1 1 Doçentliğini Genetik alanında 

yapmış olmak. 

Mühendislik 
ve Mimarlık 

Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği Yrd. Doç. 1 3 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 
lisans mezunu olmak ve 
Biyomekanik alanında sternum 
kapama yöntemleri üzerinde 
çalışmalar yapmış olmak. 

 8466/1-1 
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İçişleri 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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İçişleri 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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İçişleri 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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İçişleri 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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İçişleri 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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İçişleri 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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8431/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8432/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8433/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8434/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8435/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8436/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8437/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8438/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8439/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8440/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8441/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8442/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8443/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8444/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8445/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8446/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8447/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8448/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8449/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8450/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8451/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8452/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8453/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8454/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8455/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8456/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8457/1/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8457/2/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8458/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8459/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8460/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8461/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8462/1-1 



27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 8463/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2016 – Sayı : 29840 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
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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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/163408 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Çamlıca Mahallesi 408. Sok 
No:136  

Tel-
Faks 

0312 5912204-0312 5912193 

Posta 
Kodu 

06200 E-Mail satinalma@nvi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bilgikent Bilişim Teknolojileri 
Ticaret Anonim Şirketi 

 

Adresi 

Üniversiteliler Mah. 1596. 
Cadde Kuluçka Merkezi 
Biyoref Binası (2. Ar-Ge 
Binası) Kapı No:63 1. Kat 
No:15-16  Beytepe 
Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Doğanbey VD. 1720381685  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Sicil Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

270672  

6. Yasaklama Kararının 
Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi 

7. Yasaklama Kararının 
Kaldırılmasına İlişkin Dayanak 

8. Yasaklama Kararının 
Kaldırılmasına İlişkin 
Bakanlık Onayı Tarihi 

18.08.2016 
10.08.2016 tarih ve 2016/UM.III-2026 
Nolu Kamu İhale Kurulu Kararı 

19.09.2016 

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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Milli Eğitim 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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Milli Eğitim 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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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden: 

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

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

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

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

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

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve

Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

–– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 11, 18. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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


