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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez/Ahi Evran TTO: Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,



ç) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Ahi Evran TTO’nun amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve tek-

nolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi iş-
birliğini temin etmektir.  

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Ahi Evran TTO, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için

aşağıdaki beş hizmet kapsamında faaliyetlerde bulunur: 
a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim: Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge,

teknoloji, üniversite sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması.
b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Üniversitelerin ve iş dün-

yasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve
idari destek hizmetleri sunulması.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri: Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge
faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilme-
sinin sağlanması.

ç) Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsa-
mında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreç-
lerinin desteklenmesi.

d) Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri: Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye ka-
zandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak fir-
maların desteklenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı
görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Mü-
dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısını vekil bırakır ve
Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni
Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 
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Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. 
c) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan, programında önemli değişiklik yapılması gerekti-

ğinde Yönetim Kuruluna sunmak. 
ç) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul

tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.
d) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı

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

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman ve öğretim görevlilerinden Müdürün önere-
ceği dört kişi arasından Rektörün görevlendirdiği iki üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Proje
Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden olu-
şur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür
tarafından hazırlanan gündemi görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Yıl içinde faaliyet plan, programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür

tarafından yapılan önerileri karara bağlamak. 
b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-

zeyini arttırıcı önerilerde bulunmak. 
c) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-
sunda kararlar almak. 

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu
faaliyet raporunu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacını karşılamak üzere ge-

rekli görevlendirmeler, Müdürün önerisi üzerine veya 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine
göre Rektör tarafından yapılır. 

Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek

yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yük-

sekokullarında yürütülen eğitim-öğretim 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) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi

yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında al-

dıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan di-

ğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

ç) HBP: Harf başarı puanını,

d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu ve meslek yüksekokul-

larında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirle-

nir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci ka-

bulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara

göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler için-

de, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktör-

lüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci aday-

ları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya

Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil

kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte

belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirle-

nen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato

kararları çerçevesinde yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim ku-

rumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel

öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin ka-

yıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması

için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak

ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve

varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

12 Ekim 2016 – Sayı : 29855                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süre-

sine dâhildir.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-

bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu

belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.

(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası

Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına

göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapı-

lacak dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek

Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-

vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato karar-

larına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı

verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Direktör-

lüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav prog-

ramlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından

yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana

gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bil-

dirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres

vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı

Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üni-

versitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı

ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğ-

retim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kı-

lavuzunda belirtilir. 

(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim

dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda

karar verilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt

yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil

seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulu-

nanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sı-

navına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar

zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulan-

ma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Ku-

rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl

MADDE 17 – (1) Akademik yıl, her biri en az yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarı-

yıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu

sürelere dâhil değildir.

(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde

de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.

Akademik takvim

MADDE 18 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri

faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından ha-

zırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.
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Eğitim-öğretim programı

MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili

fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri

ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan

öğretim yöntemiyle verilebilir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 20 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali

yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti ol-

madan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli

Heyet tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları

üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim

elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili

mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi

ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-

bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 22 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme

kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim faaliyeti

kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin

AKTS’si kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı,

ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun

onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli

toplam kredi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uy-

gulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa önkoşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların

toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.
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(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-

ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden

etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı

ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın

başından itibaren uygulamaya alınır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim

planının en az %25’i seçmeli derslerden oluşur. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve

İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur. Senato seçmeli ders-

leri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplan-

dırır. Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dı-

şındaki derslerden oluşur. Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabile-

ceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir.

Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur. Seçmeli dersler,

ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir.

Bir bölümün/programın Üniversite, alan, bölüm seçmeli ders kümelerinde ortak ders buluna-

maz. Öğrenciler seçmeli derslerden istediğini belirleyerek kayıt yaptırabilir. 

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim üc-

retleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

Yarıyıl eğitim-öğretim ücreti, yıllık eğitim-öğretim ücretinin yarısı kadardır.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim üc-

retini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz okulunun ücretlerini kapsamaz. Yaz öğretiminde

açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyet tarafından, dersin AKTS’si göz önünde tutularak be-

lirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ve sınavlara

ilişkin eğitim-öğretim ücretini derslerin kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konu-

larda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde

ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-

rine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeret-

leri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta

içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.
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(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı

ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse

kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması

gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu

dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda

kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı

ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya

sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yö-

netim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredi-

sinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler,

tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eği-

tim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan

hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,

öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

(6) Öğrencinin Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü

AGNO’dur. Bir dersin AGNO’sunun hesaplanması için kullanılan yöntem aşağıda belirtilmiştir.

Örnek tablodaki değerlere göre, AGNO = 123/36 = 3,42’dir.

(7) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredile-

rinin toplamıdır. 

(8) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS

kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir. 

(9) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine ön-

celikle kayıtlanmak koşuluyla, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadardır.

(10) Yatay geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi

olabilir.
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(11) Öğrencinin çift anadal ve yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda

alabileceği azami kredi 45 AKTS’yi geçemez.

(12) İkinci yarıyıldan itibaren, herhangi bir yarıyılın sonunda AGNO’su 2,00’ın altında

olan öğrenciler başarısız öğrenci sayılır.

(13) AGNO’larını barajın üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler, isterlerse AGNO’larını

yükseltmek amacıyla, başarılı oldukları dersleri açılması durumunda yaz okulunda tekrar ala-

bilirler. AGNO hesaplamasında tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten

itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçe-

vesinde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları

dersleri bırakabilir.

Devam

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kal-

dıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her

türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar

edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Devam koşulu daha önce sağlanan uygulamalı

derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili yönetim ku-

rulunca karara bağlanır. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu

geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her

hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine ge-

tirmeyen devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına

alınmaz.

(4) Sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda beş gün ve üstü olan

raporlar fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde devamsızlıktan dü-

şülür. Öğrencinin raporlu gün sayısının toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda de-

vamsızlıktan kalmış sayılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bü-

tünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya

hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sı-
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navlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullan-

mış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve

Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine

Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ça-

lışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav,

bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yıl-

sonu döneminden önce ilân edilir. 

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl

veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,

yarıyıl/yılsonu sınavına girerler. 

c) Not yükseltme sınavı: Yarıyıl/yılsonu sınavında başarılı olunduğu hâlde, not yük-

seltme amacıyla DD, DC olan notlar için yapılan sınavdır. Bu sınavdan alınan en son not ge-

çerlidir. Bu sınava girebilmek için öğrencinin akademik takvimde ilan edilen sürede başvuru

yapması gerekir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan dersler için

yapılan sınavdır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli

mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en

geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bil-

dirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi

durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun gö-

rülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme

hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar

için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarı-

sızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine

geçer.Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının

sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece

bir defa tek ders sınavına girebilir.Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama,

klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına giri-

lemez. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen ya-

rıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava

girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez. 
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Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçla-

rının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdür-

lüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri incele-

nerek yönetim kurulu kararı ile işleme alınır. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta

içinde fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından Öğrenci İşleri Direktörlüğüne iletilir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 29 – (1) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu

sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz. 

(2) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların

ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim

elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı

tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) Harf Notları:

Not Katkı Sayısı Puan

AA 4,00 90-100

BA 3,50 85-89

BB 3,00 75-84

CB 2,50 70-74

CC 2,00 60-69

DC 1,50 55-59

DD 1,00 50-54

FF 0,00 0-49

FD 0,00

FG 0,00

b) Diğer işaretler şunlardır:

1) KM: Kaldırılan ders muafiyeti.

2) T: Transfer.

3) ÖD: Öğrenci değişim.

4) ERA: Erasmus.

5) R: Tekrar alınan ders.

(4) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not or-

talaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam

edilmesi zorunludur.
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b) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

c) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan

öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

ç) T işareti; transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.

d) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

e) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

f) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.

(5) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır, bu dersi verildiği ilk

yarıyılda seçmek zorundadır. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli

ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine program/bölüm tarafından uygun görülen ve kredi

bakımından eş veya daha fazla değerde olan dersleri alabilirler.

(6) Birinci ve ikinci yarıyıl derslerini tamamlayan bir öğrenci için AGNO değerinin be-

lirlenmesine yönelik işlemler 24 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Ders muafiyeti

MADDE 30 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yer-

leştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir ne-

denle ayrılmış olan, kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş ile gelen öğrencinin ders mua-

fiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayı-

labileceği bölüm veya program tarafından değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim ku-

rulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir.

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve

ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca

muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 GNO’sunu sağ-

layamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay

içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme

sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden

dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun

olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır. 

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması

3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur

belgesi verilir.
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Diploma

MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm

gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya da-

ha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında

dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası

bulunur.

(3) Lisans  düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört

yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı

genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu

kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine

giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında

öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları fakültelere kayıt dondurma için başvuru

yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.

Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sa-

yılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ya-

pılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en

çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt

dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğ-

rencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve

öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek

ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye

dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları ge-

rekmektedir.

(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
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İlişik kesme

MADDE 35 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye

bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin

tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başla-

dıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini ger-

çekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış

olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-

rencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 26/6/2016 tarihli ve 29754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çukurova Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik programlarından

oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, ders ve yeterlik sınav dönemlerini

belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

c) AKTS kredisi: Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde 7 nci ve 8 inci düzey için

belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı

öğrenci iş yükünü esas alan sisteme dayalı krediyi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı: Lisansüstü eğitim-öğretim enstitülerinin ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

f) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu:  İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eği-

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

kurulu,

g) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkan ve yardımcıları

ile bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Danışman/Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye dersler, tez ve dönem proje-

sinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini; tezsiz program-

lar için öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim görevlisini, 

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya

incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

j) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

k) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

m) Fakülte: Çukurova Üniversitesinin fakültelerini,

n) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği

gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kuru-

munda görevli öğretim üyesini veya Üniversite kadrosu dışından tez konusu ile ilgili en az

doktora derecesine sahip kişiyi,
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o) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ö) Kredi: Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik

ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

p) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik

ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ş) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları,

bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı

bir metinden oluşan çalışmayı,

t) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel çalışmayı,

ü) Tez yazım kuralları: Enstitü kurulu tarafından kabul edilen, tezin ciltlenme şekli ve

boyutları; kapak düzenlemesi; bölümleri; başlık ve alt başlıkların verilme şekli; yazı satır ara-

lıkları, fontu, font büyüklüğü; grafik ve resimlerin yerleştirilme ve gösterilme şekli; kaynakların

atıf yapılma kuralları gibi şekil yönünden bir tezin yazım kurallarını,

v) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere

en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

z) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

aa) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

bb) Yarıyıl: Resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, başlangıç ve bitiş tarihleri

her akademik yıl Senato tarafından belirlenen ve final sınavları hariç en az 14 haftalık eğitim

öğretim süresini kapsayan güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

çç) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel/sa-

natsal yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendir-

meye yönelik sınavı,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans mezuniyet aşamasında olmak gerekir.

Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini

teslim etmeleri gerekmektedir.

2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak

gerekir. Ancak, enstitüye bağlı olarak kurulmuş olan sanat ve tasarım anasanat dalına, güzel

sanatlar fakültelerinin, konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına ve tezsiz

yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

3) ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen

GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak gerekir.

4) Türkçe eğitim yapılan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı program-

lara başvurularda yabancı dil zorunluluğu ilgili anabilim/anasanat dallarınca belirlenir. Sağlık

Bilimleri Enstitüsüne başvurularda başvuru koşulu olarak yabancı dil zorunludur. Yabancı dilin

başvuru koşulu olarak zorunlu olduğu anabilim/anasanat dallarında, Üniversitelerarası Kurul

tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden anabilim dalınca belirlenmiş dilde en az

50 puan olmak kaydıyla ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak veya Üniversite

Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans başvuru yabancı dil sınavından Senato tara-

fından belirlenen asgari başarı puanını almış olmak kaydıyla ilgili enstitü kurulu tarafından be-

lirlenen puanı almak gerekir. 

5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı

dilde, enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az

50 puan almış olmak gerekir.

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim/anasanat dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı

dilde, enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az

70 puan; alman dili eğitimi anabilim dalı için en az 60 puan almış olmak gerekir. 

7) YDS yerine, belirtilen dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  sınav eşdeğer-

liklerinde yer alan YDS, TOEFL, PTE, Test DaF, DELF ve Goethe Zertifikat sınavlarının bi-

rinden eşdeğer puan almış olmak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek

lisans başvuru yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanını almış

olmak kaydıyla ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak şartları aranır. 
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b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans

not ortalaması ve tezli programlar için yabancı dil puanı, ayrıca bir yazılı sınav ve mülakat/ça-

lışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı esas alınır. Adayın not ortalaması

100’lük sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği çevrim

tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav, mülakat/çalışma dosyası ince-

leme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanı-

nın hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat

dalı uygulama sınavına girmesi zorunludur. Bu sınavlara girmeyen adayların başarı notu he-

saplanmaz. Yüksek lisans giriş puanı her bir aday için;

1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE’den aldığı eşdeğer puanının %50’si

alınır,

2) Tezli yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si; baş-

vuru koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı anabilim/anasanat dallarında %25’i alınır,

3) Yazılı ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı

sonucu ortalamasının %25’i alınır,

4) Tezli programlarda yabancı dil puanının %5’i alınır; ancak, giriş başvuru koşulu ola-

rak yabancı dil zorunluluğunun olmadığı anabilim dallarında yabancı dil puanı dikkate alın-

maz,

5) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %50’si, yazılı ve/veya

mülakat sınavı ve/veya çalışma dosyası/başvuru dosyası inceleme sonucu ortalamasının  %50’si

alınarak hesaplanır. Mülakat sınavı çevrimiçi teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda yürütülen yüksek lisans programların-

da, yüksek lisans giriş puanı mezuniyet notunun %50’si, başvuru koşulu olarak yabancı dilin

zorunlu olduğu anabilim/anasanat dallarında yabancı dil puanının %5’i ve yazılı ve mülakat/ça-

lışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavının %45’i alınır; ancak, başvuru

koşulu olarak yabancı dilin zorunlu olmadığı anabilim/anasanat dallarında mülakat/çalışma

dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavının %50’si  alınarak hesaplama yapılır.

Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı aşa-

malarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir.

ç) Yüksek lisans giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek

lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü tarafından

yapılır.

(2) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için;

1) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık ve diğer fakültelerden birisinin diplomasına, fen
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fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuata göre bir la-

boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak veya mezuniyet aşamasında olmak

gerekir. Ancak, mezuniyet aşamasında başvuran öğrencilerin sınav tarihinden önce mezuniyet

belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. 

2) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanını almış

olmak gerekir.

3) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES’ten

en az 80 standart puan veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanını almış olmak ve 4 üzerinden

en az 3,00 veya eşdeğer lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak gerekir.

4) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul

edilen, anabilim dallarınca belirlenmiş dilde yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan

almak veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

5) Yabancı dilde eğitim yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde,

enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 55 puan

almış olmak veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

6) Yabancı dil eğitimi yapılan anabilim dallarında, eğitimin yapıldığı yabancı dilde,

enstitü kurulu tarafından daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda YDS’den en az 80 puan;

alman dili eğitimi anabilim dalı için en az 70 puan veya ÖSYM sınav eşdeğerliklerinde yer

alan eşdeğeri puan almış olmak gerekir.

b) YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının,

YDS’den alınacak 55 ve diğer puanlara eşdeğer puanlar YÖK tarafından belirlenir.

c) ALES standart puanı 55 puandan veya kabul edilen GMAT ve GRE eşdeğer taban

puanından aşağı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu asgari

puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan, öğrenimini tamamladıktan sonra en

fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayanların yeniden ALES veya GMAT ile

GRE sınavına girmeleri gerekmez.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not orta-

laması, yabancı dil puanı ile bir yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme sınavı esas

alınır. Adayın not ortalaması 100’lük sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş

ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav

ile mülakat/çalışma dosyası incelemesi 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanının

hesaplanabilmesi için, yazılı sınav ile mülakat/çalışma dosyası inceleme sınavına girmesi zo-

runludur. Bu sınavlara girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Doktora giriş puanı her

aday için, lisans derecesi ile başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE

eşdeğer puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı sınav, mülakat/çalışma
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dosyası inceleme sonucu ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans de-

recesi ile başvuranlarda ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eşdeğer puanının

%50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının

%10’u, yabancı dil puanının %5’i ile birlikte yazılı ve mülakat/çalışma dosyası incelemesinin

ortalamasının %25’i alınarak hesaplanır.

d) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora prog-

ramlarına kontenjan çerçevesinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından

yapılır.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya tezli yüksek

lisans diplomasına sahip veya mezuniyet aşamasında olması gerekir. Mezuniyet aşamasında

başvuran adayların sınav tarihinden önce mezuniyet belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanlar dışında adayların, ALES’in sözel kısmından en az 55; lisans

diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans de-

recesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört

üzerinden en az üç veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Adayların YDS’den 100 üzerinden en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından

belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gerekir. YDS

dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının, YDS’den alı-

nacak 55 puana eşdeğer puanları ÖSYM tarafından belirlenen puan eşdeğerlikleri dikkate alı-

narak ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

ç) Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not

ortalaması, yabancı dil puanı ile bir yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya

anasanat dalı uygulama sınavı değerlendirme sonucu esas alınır. Adayın not ortalaması 100’lük

sistemde verilmemiş, sadece 4’lük sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği çevrim tablo-

suna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır. Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme

ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilir. Adayın giriş puanının he-

saplanabilmesi için, yazılı ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygula-

ma sınavına girmesi zorunludur. Bu sınavlara girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sınavı aşa-

malarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Lisans

derecesi ile başvuranlarda mezuniyet not ortalamasının %50’si, değerlendirme puanının %45’i,

yabancı dil puanının %5’i; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not or-

talamasının %25’i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, değerlendirme puanının

%45’i, yabancı dil puanının %5’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır. ALES aranan
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anasanat dallarında lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES standart puanının %50’si, li-

sans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i ve değerlendirme puanının

%25’i; yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylarda ALES standart puanının %50’si, lisans

mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yabancı

dil puanının %5’i ve değerlendirme puanının %25’i alınarak sanatta yeterlik giriş puanı he-

saplanır. Yazılı sınav ve mülakat/çalışma dosyası inceleme ve/veya anasanat dalı uygulama sı-

navı aşamalarının değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı kurulu tarafından belirle-

nir.

d) Sanatta yeterlik giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta

yeterlik programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü

tarafından yapılır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şun-

lardır:

a) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp veya diş hekimliği fakül-

teleri mezunlarının son üç yılda TUS/DUS’tan en az 50 temel tıp/diş hekimliği temel puanına

veya ALES sınavının sayısal kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve

GRE puanına sahip olmaları gerekir.

b) Temel tıp veya diş hekimliği temel puanı, TUS/DUS’ta temel tıp Bilimleri testi I.

bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik bilimleri testinden elde edilen standart pua-

nın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise; tezli yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği,

veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları, ALES sayısal

kısmından en az 55 standart puana veya buna eşdeğer GMAT ve GRE puanına sahip olmaları

gerekir.

ç) Adayların YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversite-

lerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğeri puan almaları

gerekir. YDS dışındaki Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının,

YDS’den alınacak 55 puana eşdeğer puanları ÖSYM tarafından belirlenen puan eşdeğerlikleri

dikkate alınarak ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

d) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları için, ALES veya buna eşdeğer GMAT

ve GRE puanı veya temel tıp/diş hekimliği temel puanının %50’si, lisans mezuniyet not orta-

lamasının %20’si, yabancı dil puanının %5’i ve yazılı ve mülakat sonucu ortalamasının %25’i;

veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları için, ALES standart puanının veya buna eşdeğer

GMAT veya GRE puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı ve mü-

lakat sonucu ortalamasının %25’i ve yabancı dil puanının %5’i alınarak doktora programına

giriş puanı hesaplanır. Adayın giriş puanının hesaplanabilmesi için, yazılı-mülakat sınavlarına

girmesi zorunludur.
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e) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora prog-

ramlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından

yapılır.

(5) Lisansüstü programlara uluslararası öğrencilerin kabulüne ilişkin esasları Senato

belirler.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına

Üniversitede yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik yapan araştırma görevlilerinin tez pro-

jeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçe-

sinden ve/veya Üniversitede bu amaca özel olarak tahsis edilmiş proje bütçelerinden destekle-

nir.

(7) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı son sınıf öğrencileri, genel not ortalama-

ları en az 3,00 olmak koşuluyla lisansüstü programlarda yer alan ve kayıtlı lisansüstü öğrenciler

için açılan derslere mezuniyet yılında özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir ve bu dersleri li-

sansüstü eğitiminde ders yüküne saydırabilir. Bu öğrenciler lisansüstü derslerden en fazla üç

ders alabilir. Bu dersler lisans veya yüksek lisans programlarının birinde zorunlu kredi hesabına

katılabilir. Kontenjanlar ve yabancı dil ile ilgili koşullar anabilim/anasanat dalı kurulu/akademik

kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin ders seçimleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı

tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Derse devam, sınavlar ve değerlen-

dirmede bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programa katılan öğrencilere aldıkları dersleri

ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(8) İlan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ders

aşamasında olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının

olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/Anasanat dallarının

yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü

kurulunca belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ve araştırma görevlisi sınavını kazanan

öğrenciler hariç, ders alma süresi içerisinde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan

öğrencinin başvurduğu anabilim/anasanat dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı

dil koşulunu sağlaması gereklidir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya dok-

tora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
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derecesini Çukurova Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek

lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için, eksikliklerini gidermek amacıyla,

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa

uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı

düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belir-

lenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-

ramı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler

yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3)  Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin

ders programı daha önce alınmamış olmak kaydı ile lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki

derslerden oluşur. Bu dersler doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli gö-

rülen derslerin yerine geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yö-

nelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programında lisansüstü programa yönelik iki-

den fazla ders alınamaz. Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen

öğrenciler en fazla dört ders alabilirler.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-

terlik için ayrı ayrı olmak üzere en çok iki yarıyıldır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz.

Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta

yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencisinin, başvurmuş olduğu

programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programına yönelik almış olduğu lisans ders-

lerini 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü derslerini bu

Yönetmeliğe göre başarmış olması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler

sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Özel öğrenciler öğrencilik

haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde

diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan kıstaslar göz önüne alınır. Özel öğrenci statüsündeki

öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Lisans-

üstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrencilerin özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı

oldukları dersler, lisansüstü programda, uzmanlık alan dersleri ve seminer hariç almaları gere-

ken asgari ders/kredi 7 ders/21 kredinin en fazla %50’si kadarı 3 ders ve/veya 10 krediye sayılır.

Öğrenci, ders aşaması için zorunlu asgari ders sayısı ve kredisinden seminer dâhil kalan kısmını

bir dönemde tamamlamak kaydı ile danışmanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı ku-

rul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile dönem eksilt-

mesi talebinde bulunabilir. Dönem eksiltmesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Özel

öğrencilik statüsünde geçirilecek süre yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için ayrı ayrı

olmak üzere ikişer yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü dersler tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik prog-

ramlarında öğretim üyeleri tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında Senato ta-

rafından belirlenen ders verme ve danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de

ders verebilirler. Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri, AKTS

kredi değerleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, enstitüyü oluş-

turan anabilim/anasanat dalı başkanlığının kurul/akademik kurul kararını içeren önerisi üzerine

Nisan-Mayıs ayı içerisinde enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki

öğretim dönemlerinde uygulanır. Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangile-

rinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı

karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanı tarafından yapılır. 

(2) Bir dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin

tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin AKTS

kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin bir yarıyıldaki ders saati sayısı ile pekiştirme,

ödev, proje, sınavlar için öğrenci tarafından bir yarıyılda harcanan saat sayısı toplamından haf-

talık çalışma yoğunluğuna bağlı olarak bulunan değerdir.
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(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu ders/derslerin ilgili programı ta-

mamlamak için zorunlu asgari ders sayısı ve krediye sayılmasına ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı kurul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile enstitü

yönetim kurulu karar verir.

(4) Danışmanlar her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde li-

sansüstü öğrencileri ile birlikte, alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler, ya-

rıyılın ders değişiklik haftası içerisinde danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının

onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya

devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders

kaydını yaptırmayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini yarıyılın akademik

takvimde belirtilen ders değişiklik haftası içerisinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yö-

netim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde, kararı izleyen beş iş günü içinde kayıt yaptır-

mak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendir-

meye alınmaz. Ders kaydını yaptırmayan öğrenciler sınavlara giremez. Bu hallerde geçen sü-

reler, azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine

devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık nedeniyle final sınavına giremeyecek öğrencilerin

durumu ilgili anabilim dalında final sınavı öncesi ilan edilir.

(6) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler güz ve bahar yarıyılı başında akade-

mik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğünce istenen ders kayıt işlemlerini ye-

rine getirmekle yükümlüdür. İkinci öğretim öğrencileri ancak öğrenim ücretini ödedikten sonra

ders kaydını yaptırabilirler. Ders kaydını süresi içinde yaptırmayanlara not çizelgesi, öğrenci

belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi ve benzeri hiçbir belge verilmez. 

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra kayıtlı olduğu programa devam edebilmesi

için gerekli ek başarı koşulları ilgili enstitü kurulunca belirlenebilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı, öğrenciye verilecek başarı notunu,

her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalış-

masını değerlendirerek belirler.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt 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.
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Başarı notları

MADDE 11 – (1) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşa-

ğıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

Başarı notu Katsayı

(Harfli sistem) (4’lük sistem)

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

DZ (Devamsız) 0,00

E (Eksik) -

BL (Başarılı) -

BZ (Başarısız) -

(2) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere

başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ)

notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır.

Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, dönem

projesini ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim

edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından

önce ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (BZ)’ye dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin

notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/BZ olarak kabul

edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik tak-

vimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not ya-

rıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.

Not ortalamaları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalama-

ları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin AKTS kre-

disi ile aldığı yarıyıl sonu başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın

not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı puanların

toplamı, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra

iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişin-

den itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Genel not

ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 12 Ekim 2016 – Sayı : 29855



Ders saydırma

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından

ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme ko-

şulları, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile ders

yüküne sayılmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ders saydırma iş-

lemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

(2) Ulusal ve uluslararası lisansüstü değişim programları olan Erasmus, Mevlana, Farabi

ve benzeri programlardan faydalanmak için Üniversite tarafından belirlenen kurallar uygula-

nır.

Ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu

olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış ol-

ması gerekir. Yüksek lisans için CC notu,  öğrencinin genel not ortalaması 2,5 ve üzeri ise;

doktora için CB notu,  öğrencinin genel not ortalaması 3,00 ve üzeri ise başarılı kabul edilir.

Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler,

başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının teklifi, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir.

Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir

veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen ders/dersleri alabilir. Ancak bu durumda,

ders alma talebi ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü

yönetim kurulu onayına sunulur. 

(2) Azami süreler içerisinde derslerinden başarılı olmasına rağmen gerekli not ortala-

masını sağlayamayan öğrenciler için not yükseltme sınavı yapılabilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ka-

yıtları silinir:

a) 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.

b) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencisi en geç üç ay içinde,

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi ise en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri

önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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ç) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için

gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş jüri üye sayısından

üç fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

d) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama-

nın 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 tamamlayama-

yan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem

sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edi-

lir.

g) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen ancak tez çalışmasını 28 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami süreler

sonuna kadar tamamlayamayan doktora öğrencisinin ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasında

belirtilen azami süreler sonuna kadar tamamlayamayan yüksek lisans öğrencisinin yükseköğ-

retim kurumu ile ilişiği kesilir.

ğ) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

h) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi durumunda

Üniversite ile ilişiği kesilir.

İzinli sayılma

MADDE 16 – (1) Öğrencilere zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrencinin

talebi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü eğitimleri süresince toplamda bir akademik

yıla kadar izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. 

(2) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması halinde öğrencinin en geç beş iş günü

içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini bel-

geleriyle kanıtlaması zorunludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı kurul/akade-

mik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı başvurusu ve enstitü kurulu önerisi

üzerine Senato kararı ve YÖK onayı ile açılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın

başvurusu ile bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve enstitü

yönetim kurulu tarafından onaylanması ile yapılır.

(3) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak

öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-

labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek

dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-

pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-

retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir. 

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans

programları şeklinde düzenlenebilir.  

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını

sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili

ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez

çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek

lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla se-

miner dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredi-

sinden oluşur. Tezli yüksek lisans programında alınabilecek azami ders sayısı ise on adettir.

Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kara-

rını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave

dersler aldırılabilir. Ders aşaması; uzmanlık alan dersleri ve seminer dâhil toplam 60

AKTS’den, tez aşaması; uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dâhil 60 AKTS’den az olamaz.

Tez aşamasında, tez çalışması dersine her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının değerlendi-

rilmesi tez savunması sonucu jüri kararı ile belirlenir. Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan

dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını alamaz. Seminer dersi, ders aşamasında yapılır.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabi-

lim/anasanat dallarında ilgili yabancı dilde asgari ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kre-

disine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarından Türkçe dersler

de alınabilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını

içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üniversiteye

bağlı diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek ders sayısı ikiyi geçemez. Yük-

sek lisans öğrencisi doktora dersi alamaz, alınan dersler krediye sayılmaz. 

(3) Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim programları olarak da açılabilir.

(4) Tezli yüksek lisans çalışması araştırma niteliğinde çalışmaya yönelik olarak yürü-

tülür. 

(5) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırılamaz ve devam

edilemez.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup programı tamam-

lama süresi en fazla altı yarıyıldır. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam

alınması zorunlu ders sayısı, ders kredisi ve AKTS ders kredi koşullarını yerine getirmiş olmak

kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda

kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi iki yarıyıldan az olamaz.

(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) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması

2,50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı

birinci yarıyıl başında, Üniversitenin kendi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından, ta-

lepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/aka-

demik kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde anabilim/anasanat dalı kurul/aka-

demik kurul gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapıla-

bilir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı

veya uzaktan eğitim birim koordinatörü tarafından yapılır. Yükseköğretim kurumunda belirle-
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nen 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 niteliğinin birden fazla tez danış-

manı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/akademik kurulu önerisi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci danışmanlar Üni-

versite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından

atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmalıdır. Öğ-

retim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danış-

manlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında, yukarıda yer alan danışman

atanmasına ilişkin yol izlenir.

(2) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirle-

diği tez önerisini/konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı

kurul/akademik kurul kararı ile enstitüye önerir. Ders döneminin uzaması halinde tez önerisi/ko-

nusu, en geç dördüncü yarıyıl sonunda olmak üzere enstitüye gönderilir. Tez önerisi/konusu

enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 

(3) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine

kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin

tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine

karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan

öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için

güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(4) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-

den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin

kaydını yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler

uygulanır.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzelt-

me 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 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. Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın ta-

lebi, anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. 
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul

kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere danışman olma niteliğine sahip üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç

üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri aynı kurumdan, diğeri

de başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(3) 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. Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten iti-

baren en erken bir hafta, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte top-

lanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen so-

ru-cevap bölümünden oluşur. Sınav en az 45 dakika sürer ve öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav, jüri üyesi-

nin/üyelerinin yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile telekonferans yoluyla da

yapılabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve kabul kararları enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç iş günü içinde gerekçeleri ile bir-

likte ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Kabul kararı salt çoğunlukla verilmişse olumsuz oy

kullanan üyenin/üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen

öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-

vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde ve aynı isimli tezsiz yüksek

lisans programının olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-

zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.

Tezli yüksek lisans programında diploma

MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yap-

mak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun

olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.
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Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını

teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunma ve benzeri koşullar koya-

bilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin ka-

bul edildiği tez sınavı tarihidir. 

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezli yüksek li-

sans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 

(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-

renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda

yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem

projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zo-

rundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. 

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

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

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. 
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rul/akademik kurul kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ile her öğrenci için

ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini

veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında

ders danışmanı olarak önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman

değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ge-

rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 25 – (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.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma

MADDE 26 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not

ortalaması en az 2,50 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu

enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan tezsiz

yüksek lisans diploması verilir.

(2) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak tezsiz yüksek

lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve

yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora ça-

lışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getir-

mesi,

gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam

en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az

yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez
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çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz. Doktora programında alı-

nabilecek azami ders sayısı ise on adettir. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı ku-

rul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve

kredi yüküne dâhil değildir. Derslerin en çok ikisi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ve bir eğitim-öğ-

retim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere toplam en az 42 kredilik 14 adet ders; seminer

dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve lisans

üzerine doktora programı toplam 300 AKTS kredisinden az olamaz. Öğrencinin ve danışmanın

talebi, anabilim dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anabilim dalı başkanlığı

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Seminer dersi, ders döne-

minde yapılır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran öğrenciler

derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak kaydı ile yüksek lisans derslerinden seçe-

bilir.

(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını

alamaz. Tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Tez çalışmasının izlenmesi tez izleme ko-

mitesi; tez çalışmasının değerlendirilmesi ise tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin

diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-

bilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından seçilebilecek ders sayısı yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş olan öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

en fazla dört olabilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabilim dallarında ilgili yabancı

dilde asgari ders sayısı, kredi ve AKTS kredisine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan

anabilim dallarından Türkçe dersler de alınabilir. Bu dersler alınması zorunlu krediye sayıl-

maz.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde düzenlenebilir. 

(8) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(9) Aynı anda birden fazla doktora programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi her dönem kayıt yaptırıp yap-

tırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için en fazla on dört yarıyıldır. 
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(2) Doktora programı için gerekli 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 yüksek-

öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yük-

seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşu-

luyla iki yarıyıl kısaltılabilir. Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alın-

ması zorunlu ders sayısı ve ders kredisi ile AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak

kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda

kabul edildiği tarihte başlar. Tez süresi dört yarıyıldan az olamaz.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen toplam azami süre olan on iki veya

on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği ke-

silir.

(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 ve aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı bulunması ve talepleri halinde

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Tez danışmanı; öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl

başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş

ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim dalı kurul/akademik kurul kararını

içeren anabilim dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Yükseköğ-

retim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hal-

lerde; aynı şekilde anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile danışman değiştirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda enstitü anabilim dalı başkanlığının benzer şekildeki önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri

arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışından atanabilir. İkinci tez

danışmanı en az doktora derecesine sahip olmalıdır. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını iz-

lemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması

veya kurumdan ayrılması durumunda lisansüstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye

yeni danışman atanmasında yukarıda yer alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir. Doktora

programlarında öğretim üyelerinin danışmanlık yapabilmesi ve tez yönetebilmesi için, başarıyla
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tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Azami danışmanlık öğrenci

sayısı, YÖK’ün 25/12/2014 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütül-

mesine Dair İlkelerinde yer alan esaslara göre belirlenir. 

(2) Öğrenci her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine

kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin

danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar

verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğren-

ciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz ya-

rıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-

den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının tek-

lifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını

yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi

halinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile

doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik sına-

vına güz ve bahar yarıyılları öncesinde enstitü kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında

girerler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girebilir.

Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci yarıyılın, lisans dere-

cesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, ens-

titü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan

doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması

durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alan-

lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav

jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğ-

retim üyesinden oluşur. Biri aynı kurumdan, biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak

üzere en az iki en fazla dört yedek üye de seçilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda

ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı

öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı sınavda başarı notu 100 üzerinden 70’tir.

Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca ye-

terlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan

üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(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 sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin kredi miktarının üçte birini

geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir ve bunu bir

tutanakla enstitüye bildirir. Bu dersler program için zorunlu asgari ders sayısına dâhil edilmez.

Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave ders alan öğ-

renciler tez jüri önerisi öncesinde bu 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 ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içeren önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka il-

gili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. İkinci tez danışmanı

tez izleme komitesi üyeleri dışından seçilir.

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

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

önerisini/özetini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur.

Tez izleme komitesi başkanı tez önerisi/özeti ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en

az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz oy kullanan

üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca
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tez önerisini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir ma-

zereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez öne-

risi reddedilir.

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

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.  

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

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

hinden en az bir ay önce tez gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda

o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez gelişme raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde tez izleme

komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı

olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez izleme

komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili

dönem için başarısız kabul edilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez, Senatonun kararına istinaden öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul/akade-

mik kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uy-

gun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. Yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında öğ-

rencinin ve danışmanın gerekçeli talebi, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile tez ilgili yabancı dilde geniş bir özet içerecek şekilde Türkçe yazılabilir.

(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 diğer koşulları yerine getirmiş olması kay-

dı ile en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
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(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 kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman

dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü

yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-

sinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez

jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye

de belirlenir.

(5) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazır-

ladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından

kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en erken bir hafta, en

geç bir ay içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak, öğrenciyi sınava

alır ve tez için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en

fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savu-

nur. Sınav, jüri üyesinin/üyelerinin yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile

telekonferans yoluyla da yapılabilir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden olu-

şur. Tez sınavı en az 45 dakika olmak üzere öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın

uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanma-

sından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-

zeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan

üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlı-

ğınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde

yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri

halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aynı alanda varsa tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca

belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sa-

yıda ciltlenmiş 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.
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Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,

öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. 

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.  

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora prog-

ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını

teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunma ve benzeri koşullar koya-

bilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı; farklı sanat ve tasarım alanlarında yorum

yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazan-

dırmayı, özgün sanat eserlerinin ortaya konulmasını, üstün bir uygulama becerisi ve yaratıcılık

kazandırmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. YÖK tarafından belirlenen dallarda

sanatta yeterlik programı açılabilir. 

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,

toplam en az 21 krediden ve bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az

7 adet kredili ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve

varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalardan oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden

az olamaz. Sanatta yeterlik programında alınabilecek azami ders sayısı 10’dur.  Öğrencinin ve

danışmanın talebi, anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını içeren anasanat dalı

başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırılabilir. Derslerin en

çok iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans ders-

lerinden seçilebilir. Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve kredi yüküne dâhil değildir. 

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ve bir eği-

tim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az 42 kredilik 14 adet ders, seminer

dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve sergi, proje, konser, gösterim

gibi çalışmalardan oluşur. Lisans üzerine doktora programı toplam 300 AKTS kredisinden az

olamaz. Öğrencinin ve danışmanın talebi, anasanat dalı kurul/akademik kurul gerekçeli kararını
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içeren anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ilave dersler aldırı-

labilir.  Seminer dersi, ders döneminde yapılır ve krediye sayılmaz. Lisans derecesi ile doktora

programına başvuran öğrenciler derslerin en çok dördünü daha önce almamış olmak kaydı ile

yüksek lisans derslerinden seçebilir.

(4) Bir öğrenci bir dönemde uzmanlık alan dersi ve seminer hariç, 15 krediden fazlasını

alamaz. Sanatta yeterlik tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırılır. Sanatta yeterlik tez çalış-

masının izlenmesi sanatta yeterlik tez izleme komitesi; sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje,

konser, gösteri gibi çalışmaların değerlendirilmesi tez jürisi tarafından yapılır.

(5) Dersler, ilgili danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin

diğer enstitüleri veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-

bilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından seçilebilecek ders sayısı yüksek lisans derecesi ile

kabul edilmiş olan öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için

en fazla dört olabilir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabilim dallarında ilgili yabancı

dilde asgari ders sayısı, kredi ve AKTS kredisine ilave olarak Türkçe eğitim-öğretim yapan

anabilim dallarından Türkçe dersler de alınabilir. Bu dersler alınması zorunlu krediye sayıl-

maz.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

(7) Sanatta yeterlik programları yurtiçi ve yurtdışı birleştirilmiş ve ortak sanatta yeterlik

programları şeklinde düzenlenebilir. 

(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(9) Aynı anda birden fazla sanatta yeterlik programına kayıt yaptırılamaz ve devam edi-

lemez.

Süre

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi her dönem kayıt yap-

tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla on iki yarıyıl, lisans derecesi ile

kabul edilenler için en fazla on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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. Ancak ders süresi gerekli zorunlu krediyi sağlamak koşuluyla iki yarıyıl kısaltılabilir.

Dönem eksiltmesi yaptıran öğrencilerde ders süresi, toplam alınması zorunlu ders sayısı ile

AKTS ders kredi koşulunu yerine getirmiş olmak kaydı ile bir yarıyıl düşebilir. Tez süresi, tez

özetinin/önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez ve varsa sergi,

proje, konser, gösteri gibi çalışmaların süresi dört yarıyıldan az olamaz.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez, varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi çalışmalarını birinci fıkrada be-

lirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden kredili

derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, başarılı olama-

yanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, sergi, proje, konser, gösteri ve benzeri

diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı bulunması

halinde isteklilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin enstitüye kayıt yaptırdığı birinci yarıyıl

başında, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş

ise öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı kurul/akademik kurul kararını içe-

ren anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Üniversitede

belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler

çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim

üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hallerde; aynı şekilde

anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman de-

ğiştirilebilir. Sanatta yeterlik tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda enstitü anasanat dalı başkanlığının benzer şekildeki önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez yönetilebil-

mesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. Birinci

danışmanlar Üniversite öğretim üyeleri arasından atanır. Ancak, ikinci danışmanlar Üniversite

kadrosu dışından atanabilir. İkinci tez danışmanı en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

olmalıdır. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci da-

nışman yürütür. Öğretim üyesinin emekli olması veya kurumdan ayrılması durumunda lisans-

üstü öğrenci danışmanlığı sona erer. İlgili öğrenciye yeni danışman atanmasında yukarıda yer

alan danışman atanmasına ilişkin yol izlenir. Azami danışmanlık öğrenci sayısı, YÖK’ün

25/12/2014 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlke-

lerinde yer alan esaslara göre belirlenir. 

(2) Öğrenci her yarıyıl kendi sanatta yeterlik tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık

alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunun

öğrencinin sanatta yeterlik tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine

ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri güz

yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında

kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatille-

rinde de devam eder.
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(3) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan veya iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersin-

den başarısız olan öğrencinin danışmanlığı; danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının tek-

lifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman üzerinden alınabilir. Öğrencinin kaydını

yenilemesi durumunda bu Yönetmelikteki tez danışmanı atanmasına ilişkin hükümler uygula-

nır. 

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik

sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik programında genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler yeterlik

sınavına güz ve bahar yarıyılları öncesinde enstitü kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında

girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci yarıyılın sonunda, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken dördüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girebilir.

Yeterlik sınavına en geç; yüksek lisans derecesi ile giren öğrenci beşinci yarıyılın, lisans dere-

cesi ile giren öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan sanatta

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite üyelerinde eksilme olması duru-

munda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir. Komite, farklı alanlar-

daki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav

jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğ-

retim üyesinden oluşur. Biri aynı kurumdan, biri de başka yükseköğretim kurumundan olmak

üzere iki yedek üye de seçilir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yö-

netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden

oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü/sergi, proje, konser, gösterim olarak iki bölüm

halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü/sergi, proje, konser, gösterim sınavına

alınır. Yazılı sınavda başarı notu yüz üzerinden yetmiştir. Sınavların ağırlıkları ile notlarının

hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri

öğrencinin yazılı ve sözlü/sergi, proje, konser, gösterim sınavlarındaki başarı durumunu de-

ğerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat

dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, uzmanlık alan dersi ve seminer hariç derslere ilişkin kredi miktarının üçte birini

geçmemek şartıyla yeterlik sınavından sonra da ders/dersler almasını isteyebilir ve bunu bir

tutanakla enstitüye bildirir. Bu dersler program için zorunlu asgari ders sayısına dâhil edilmez.

Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde yeterlik sınav jürisinin önerisi ile ilave ders alan öğ-

rencilerin tez jürilerinin oluşturulabilmesi için gerekli görülen dersleri almaları ve başarılı ol-

maları gerekir.

(7) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına

geçme şartları ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

Sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavını başararak sanatta yeterlik tez dönemine geçen öğ-

renci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

bir ay içinde bir sanatta yeterlik tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danış-

mandan başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer

üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite

toplantılarına katılabilir. İkinci tez danışmanı sanatta yeterlik izleme komitesi dışından seçilir.

(3) Sanatta yeterlik tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili

enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde deği-

şiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem sonuna kadar enstitüye gönderilmemesi

halinde öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta ye-

terlik tez önerisini sanatta yeterlik tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü

olarak savunur. Sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanı sanatta yeterlik tez önerisiyle ilgili

yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce anasanat dalı başkanlığı kanalı ile

komite üyelerine dağıtır.

(2) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik tez öneri-

sinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Olumsuz

oy kullanan üye/üyeler, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, enstitü anasanat

dalı başkanlığınca sanatta yeterlik tez önerisi savunmasını izleyen üç iş günü içinde enstitüye

gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tez önerisi enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla kesinleşir.  Sanatta yeterlik tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bi-

rinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak sanatta yeterlik tez önerisi

reddedilir.
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(3) Sanatta yeterlik tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik

konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni sanatta yeterlik tez izleme komitesi

atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman

ve sanatta yeterlik tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik

tez önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik tez önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik tez izleme ko-

mitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez

toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce sanatta yeterlik tezi gelişme raporunu

komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir

sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik tezi gelişme ra-

poru, sanatta yeterlik tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-

rilir. Sanatta yeterlik tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta

içerisinde sanatta yeterlik tez izleme komitesi tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir. Komite

tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğ-

retim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik tez izleme komitesi raporunun ilgili dönem so-

nuna kadar enstitüye ulaşmaması durumunda öğrenci ilgili dönem için başarısız kabul edilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, sanatta yeterlik tezini,

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini ve varsa sergi, proje, konser, gösteri gibi

çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, Senatonun kararına uygun

olarak öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile geniş bir Türkçe özet içerecek şekilde uygun görülen yabancı dillerde de yazılabilir. 

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik tezini ve varsa sergi, proje, konser, gösteri sunumunu tez

savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ve/veya sergi, proje, konser, gösteri sunumla-

rında ise düzeltme ile birlikte tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösterisini tamamlayarak da-

nışmanına sunar. Danışman sanatta yeterlik tezinin ve varsa sergi, proje, konser, gösterinin sa-

vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu

teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

sanatta yeterlik tezi enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanabilmesi için diğer koşulları yerine getirmiş olması

kaydıyla en az üç sanatta yeterlik tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik tez jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin sanatta yeterlik tez izleme ko-

mitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak

üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-

susunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
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jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer

alabilir. Sanatta yeterlik tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi

olmak üzere iki yedek üye de belirlenir. 

(5) Sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir faz-

lası kadar hazırladığı tezini anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne sunar.

Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en

erken bir hafta, en geç bir ay içinde sanatta yeterlik tez izleme komitesi başkanının başkanlı-

ğında toplanarak, öğrenciyi sınava alır. Jüri üyeleri sanatta yeterlik tezi ve varsa sergi, proje,

konser, gösteri için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye

en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak sanatta yeterlik tezini

ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde savunur. Sınav, jüri üyesinin/üyelerinin

yurt dışında uzun süreli görevli olmaları durumunda anasanat dalı başkanlığının gerekçeli öne-

risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile telekonferans yoluyla da yapılabilir.

(6) Sanatta yeterlik tez sınavı, sanatta yeterlik tezinin ve varsa sergi, proje, konser, gös-

terinin sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur, süresi en az 45 dakikadır.

Sanatta yeterlik tez savunma sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sanatta yeterlik tez savunma sına-

vının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez ve varsa sergi, proje, konser,

gösteri hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt

çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa

eklemek zorundadır. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik tezi ve/veya sergi, proje, konser, gösteri hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak Sanatta yeterlik

tezini ve/veya sergi, proje, konser, gösteriyi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada

da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile

sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezi ve/veya sergi, proje, konser, gösterisi

başarısız bulunanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aynı alanda

varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yö-

netim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin jüri

üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde ilgili enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez tes-

lim 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK ta-

rafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) İlgili enstitü tarafından sanatta yeterlik tezinin tesliminden itibaren üç ay içinde sa-

natta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel/sanatsal araştırma ve faaliyetlerin

hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.  

(4) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak sanatta yeterlik

programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(5) Enstitü kurulları mezuniyet için enstitü dergisinde yayımlanmak üzere tez yayını

teslim etme, ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri, sanatsal toplantılarda ürün sunma

ve benzeri koşullar koyabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilendirme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik ve Üniversite tarafından yürürlüğe konulan diğer dü-

zenleyici işlemler ile duyurular enstitünün internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin bilgi

edinmesi sağlanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca enstitüye gönderilecek kararlarda hangi ko-

nulara ilişkin olanların anabilim/anasanat dalı kurul/akademik kurul kararı ile belirleneceğine

ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

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

olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden: 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cin-

siyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Etkinlikleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, toplumsal cinsiyet alanındaki her

tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm

kesimlerine iletilmesini sağlamak,

12 Ekim 2016 – Sayı : 29855                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



b) Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim in-

sanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin toplumsal cinsiyet çalışmaları konu-

sunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,

c) Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik ça-

lışmalar yapmak,

ç) Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyet

alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar:

a) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin arttırılması,

b) Kadının insan hakları,

c) Kadınların çalışma hayatına katılmaları,

ç) Kadınların okuryazarlıklarının artırılması,

d) Kadın sağlığı, beden politikaları ve bakım,

e) Kadın hareketleri, katılım ve demokrasi,

f) Cinsel taciz ve istismar ile ilgili çalışmalar.

Etkinlikler

MADDE 7 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen etkinlikleri

yapar:

a) Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yap-

mak,

b) Araştırma sonuçlarını yayınlamak,

c) Araştırma yapacaklar için kısa süreli kurslar düzenlemek,

ç) Araştırma sonuçlarının güncelliğini yitirmeden medyada yer almasını ve tartışmaya

açılmasını sağlamak,

d) Yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağla-

mak; olası çözüm yollarını ortaya çıkartmak ve çözüme ilişkin politikaların yaşama katılması

amacıyla konferans, seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

e) Yönetim Kurulunca karara bağlanacak başka çalışma ve etkinlikleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Proje Grupları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversitede tam za-

manlı görev yapan üç öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görev-

lendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütül-

mesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör

tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar-

lar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. 

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak

ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili bi-

çimde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak

üzere beş kişiden oluşur. Sürelerini tamamlayan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma

Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe gönderilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek, 

b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık

faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre

sunmak.
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Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili

konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma kurulu

üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. 

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin

yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değer-

lendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.

Proje grupları  

MADDE 15 – (1) Merkez, araştırma ve uygulama faaliyetlerini proje grupları aracılı-

ğıyla yürütür. Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilke ve esasları, Yönetim Kurulunca belir-

lenir.

Merkezin gelirleri

MADDE 16 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılardan elde edilecek gelirler,

b) Görsel ve işitsel yayınlardan elde edilecek gelirler,

c) Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlardan elde edilecek gelirler,

ç) Üniversite bütçesinden aktarılan ödenekler,

d) Diğer gelirler.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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ASKERÎ YARGITAY KARARI

Askerî Yargıtay Başkanlığından:

ASKERÎ YARGITAY BAŞKANLAR KURULU KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET BĠLGĠ ĠġLEM ALT YAPISI YÜKSEK ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK SĠSTEMĠ ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Denizli BüyükĢehir Belediyesi DESKĠ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri 

Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet Bilgi ĠĢlem Alt Yapısı Yüksek EriĢilebilirlik sistemi ihtiyaç sahibi 

kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19/10/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8872/1-1 
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Hatay İli Samandağ Belediyesinden: 

Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait tapu kaydı AlevıĢık ve Zeytunlu mahallelerinde 

bulunan müstakil 33 adet ve hisseli 1 adet olmak üzere toplam 34 adet taĢınmazın satıĢına iliĢkin 

ihale ilanı. 

1 - Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait aĢağıdaki tabloda gösterilen tapu kaydı 

AlevıĢık ve Zeytunlu Mahallelerinde bulunan, niteliği, yüzölçümü, ada, parsel numarası, 

muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve ihale saati yazılan toplam 34 adet 

müstakil ve hisseli arsa, Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 45. madde hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü Ġhale ile satılacaktır. 

 

 

SIRA
ADA 

NO
PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ MAHALLE NİTELİĞİ                

HİSSE 

NİSBETİ

DÜŞEN 

HİSSE

M2 

BEDELİ
PARSEL FİYATI

GEÇ.TEM.BED.

%3
İHALE TARİHİ

İHALE 

SAATİ 

1 116 10 435,94 ZEYTUNLU ARSA TAM 435,94 220 95.906,80 2.877,21 25.10.2016 10:00

2 116 11 475,17 ZEYTUNLU ARSA TAM 475,17 250 118.792,50 3.563,78 25.10.2016 10:10

3 116 21 419,71 ZEYTUNLU ARSA TAM 419,71 250 104.927,50 3.147,83 25.10.2016 10:20

4 123 2 415,94 ZEYTUNLU ARSA TAM 415,94 260 108.144,40 3.244,34 25.10.2016 10:30

5 123 5 560,00 ZEYTUNLU ARSA TAM 560,00 220 123.200,00 3.696,00 25.10.2016 10:40

6 123 6 560.00 ZEYTUNLU ARSA TAM 560.00 220 123.200,00 3.696,00 25.10.2016 10:50

7 132 2 632,99 ZEYTUNLU ARSA TAM 632,99 270 170.907,30 5.127,22 25.10.2016 11:00

8 132 5 378,69 ZEYTUNLU ARSA TAM 378,69 230 87.098,70 2.612,97 25.10.2016 11:10

9 133 2 872,51 ZEYTUNLU ARSA TAM 872,51 230 200.677,30 6.020,32 25.10.2016 11:20

10 133 3 877,80 ZEYTUNLU ARSA TAM 877,80 230 201.894,00 6.056,82 25.10.2016 11:30

11 133 4 949,19 ZEYTUNLU ARSA TAM 949,19 230 218.313,70 6.549,42 25.10.2016 11:40

12 133 10 835,81 ZEYTUNLU ARSA TAM 835,81 220 183.878,20 5.516,35 25.10.2016 11:50

13 133 17 640,06 ZEYTUNLU ARSA TAM 640,06 250 160.015,00 4.800,45 25.10.2016 12:00

14 137 5 390,61 ZEYTUNLU ARSA TAM 390,61 240 93.746,40 2.812,40 25.10.2016 13:00

15 141 5 519,91 ZEYTUNLU ARSA TAM 519,91 270 140.375,70 4.211,28 25.10.2016 13:10

16 145 1 314,96 ZEYTUNLU ARSA TAM 314,96 240 75.590,40 2.267,72 25.10.2016 13:20

17 145 3 265,82 ZEYTUNLU ARSA TAM 265,82 210 55.822,20 1.674,67 25.10.2016 13:30

18 146 11 294,79 ZEYTUNLU ARSA TAM 294,79 210 61.905,90 1.857,18 25.10.2016 13:40

19 147 1 400,97 ZEYTUNLU ARSA TAM 400,97 240 96.232,80 2.886,99 25.10.2016 13:50

20 147 2 373,10 ZEYTUNLU ARSA TAM 373,10 220 82.082,00 2.462,46 25.10.2016 14:00

21 148 14 441,83 ZEYTUNLU ARSA TAM 441,83 200 88.366,00 2.650,98 25.10.2016 14:10

22 148 15 448,36 ZEYTUNLU ARSA TAM 448,36 200 89.672,00 2.690,16 25.10.2016 14:20

23 148 16 573,17 ZEYTUNLU ARSA TAM 573,17 200 114.634,00 3.439,02 25.10.2016 14:30

24 148 17 657,52 ZEYTUNLU ARSA TAM 657,52 200 131.504,00 3.945,12 25.10.2016 14:40

25 0 5546 5834.28 ZEYTUNLU ARSA 5618/5824 5618,27 850 4.775.529,50 143.265,89 25.10.2016 14:50

26 134 14 642,57 ZEYTUNLU ARSA TAM 642,57 210 134.939,70 4.048,20 25.10.2016 15:00

27 135 6 486,85 ZEYTUNLU ARSA TAM 486,85 220 107.107,00 3.213,21 25.10.2016 15:10

28 154 8 568,87 ZEYTUNLU ARSA TAM 568,87 230 130.840,10 3.925,21 25.10.2016 15:20

29 154 9 540.00 ZEYTUNLU ARSA TAM 540.00 230 124.200,00 3.726,00 25.10.2016 15:30

30 128 7 996,39 ZEYTUNLU ARSA TAM 996,39 250 249.097,50 7.472,93 25.10.2016 15:40

31 128 8 772,82 ZEYTUNLU ARSA TAM 772,82 250 193.205,00 5.796,15 25.10.2016 15:50

32 128 9 555,00 ZEYTUNLU ARSA TAM 555,00 230 127.650,00 3.829,50 25.10.2016 16:00

33 0 2638 539,50 ALEVIŞIK ARSA TAM 539,50 1000 539.500 16.185,00 25.10.2016 16:10

34 0 5423 220,00 ALEVIŞIK ARSA TAM 220,00 1050 231.000,00 6.930,00 25.10.2016 16:20
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2 - Ġhaleye Gireceklerden Ġstenen Belgeler: 

GERÇEK KĠġĠLER 

a) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesinin alındığına dair makbuz 

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3‘ü) yatırıldığına dair makbuz 

c) Gerçek kiĢiler için Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 

d) Ġkametgah Adresi (Nüfus Müdürlüğünden) 

e) TaĢınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair yazılı beyan, 

f) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı 

TÜZEL KĠġĠLER 

a) TaĢınmaz mal SatıĢ ġartnamesinin alındığına dair makbuz 

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3‘ü) yatırıldığına dair makbuz 

c) Noter Tasdikli Tescil Belgesi 

d) Ġhaleye iĢtirak eden kiĢilerin Noter Tasdikli Yetki Belgesi 

e) Ġhaleye iĢtirak eden kiĢilerin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü 

f) Faaliyet Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.s) 

g) TaĢınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul 

edildiğine dair yazılı beyan, 

h) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı 

3 - Ġhale ġartnamesi Samandağ Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 500 TL 

karĢılığında satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Ġhale Komisyonu gerekçesini belirtmek 

sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8862/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Gemlik Belediye Başkanlığından: 

1 - Gemlik Belediyesi'ne ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz (Zeytin ĠĢleme 

ve SatıĢ Binası) 2886 sayılı D.Ġ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satıĢı 

yapılacaktır. Ġhale 25/10/2016 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal 

YaĢam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye BaĢkanlığı binasında Kent 

Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır. 

 

Mahalle/Sk. Ada Parsel m² Ġmar Planı 

Tahmini 

Bedel 

Geçici 

Tem. 

Umurbey 

Mahallesi 
147 12 

Tamamı 

1808,81 m² 

(1211 m² bina) 

Konut DıĢı 

Kentsel ÇalıĢma 

Alanı 

2.100.000-TL 63.000-TL 

 

2 - Ġhaleye katılacaklardan aĢağıdaki belgeler istenecektir; 

a) Teklif Mektubu (ġartname eklerinde örneği mevcut) 

b) TaĢınmazın satıĢ Ģartnamesi (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kiĢiler için Nüfus cüzdanı sureti 

e) Gerçek kiĢiler için Ġkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) Ġstekli adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği 
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h) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak giriĢim beyannamesi 

l) Ġhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmıĢ, SG. Kurumundan ve Vergi Dairesinden 

iliĢkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge 

m) ġartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmıĢ borcu yoktur belgesi 

o) Yer görme belgesi 

3 - TaĢınmazın ihale bedeli peĢin olarak ödenebileceği gibi 6 ay taksitli olarakta ödenebilir. 

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. Ġhale bedeli üzerinden % 6 Kesin 

Teminat alınır. 

5 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - TaĢınmaz ihalesine teklif vereceklerin Ģartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 25/10/2016 Salı günü saat 08:30‘a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur. 

7 - Ġlgililer ihale Ģartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü‘nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda Ģartname bedeli olan 250-TL yi Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - Ġhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 8799/1-1 

—— • —— 

ARSA BEDELĠ KAT KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çekerek Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Çekerek Belediyesi‘ne ait olan, Tapu sicilinin Yozgat ili, Çekerek ilçesi, 

515 ada 1 Parsel ve 9.793,24 m2 arsa üzerine yapılacak 5 BLOK ve 140 daireli konut inĢaatı kat 

karĢılığı olarak, 

A BLOK 20-22-24-26-28 nolu daireler 

B BLOK 2-4-6-8-10 nolu daireler 

C BLOK 11-12-13-14-15 nolu daireler 

D BLOK 16-17-18-19-20 nolu daireler 

E BLOK 1-3-5-7-9 nolu daireleri idareye verilecek olup bunun üzerine pey sürülmesi 

halinde yüklenicinin baĢlayacağı ilk blok zemin kattan baĢlayarak artıĢ yapılacaktır.2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye encümeninin kararı 

doğrultusunda yapılacaktır. 



12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

2 - ĠĢin Muhammen Bedeli: 4.570.625,00 - TL 

DörtmilyonbeĢyüzyetmiĢbinaltıyüzyirmibeĢ Türk Lirası‘dır. 

3 - Ġhale 26.10.2016 tarihinde ÇarĢamba günü saat: 14.00‘de Çekerek Belediyesi Meclis 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ġhale ġartnamesi ile iĢin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü‘nden (Çekerek Belediye BaĢkanlığı-Çekerek/YOZGAT) mesai saatleri 

içerisinde görülebilir ve 500,00 TL bedeli karĢılığında satın alınacaktır. 

5 - SözleĢmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içinde yer teslimi ile birlikte iĢe 

baĢlanacaktır. Toplam 5 blok 140 daire olup, idarenin belirleyeceği blok öncelikli olarak 

baĢlanacak ve iĢin süresi toplam 36 ay olacaktır. 

6 - Ġhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 26.10.2016 ÇarĢamba günü, 

saat:14:00‘e kadar aĢağıdaki belgeleri Çekerek Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘ne vereceklerdir.  

Bu belgeler: 

a) 2016 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 

alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

b) ġartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak 

istendiğine dair dilekçe, 

c) Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı, 

d) Ticaret veya Sanayi Odası‘na kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmek, 

1. ĠĢtirakçi Tüzel kiĢilik olması halinde; tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Tüzel kiĢiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna 

dair belgesi, 

2. Gerçek kiĢi olması halinde; bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmıĢ belge, 

3. Ortak giriĢim olması halinde; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e) Ġsteklilerin Ortak GiriĢim olması halinde, bu Ģartnameye giriĢim beyannamesi vermesi 

ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleĢmesinin noter onaylı sureti vermesi, 

f) Ġmza sirküleri vermesi, 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğinin noter tasdikli imza sirküleri, 

3. Ortak giriĢim kuruluĢu olması halinde, ortak teĢebbüsü oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri, 

g) Ġdari ġartnamenin 36. maddesinde belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi, 

h) ĠĢ yerini gördüğüne dair idareden alınmıĢ yer görme belgesi, 

i) ġartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti, 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri, 

k) ĠĢ bitirme belgesi: Ġsteklinin yurt içinde ve yurt dıĢında son beĢ yıl içinde kamu veya 

özel sektörde en az muhammen bedelin %10‘u kadar gerçekleĢtirdiği ihale konusu iĢler veya 
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benzer iĢler. Belediyeden, özel idareden alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı 

Kullanma Ġzin Belgesi veya Bina inĢaatına ait iĢ bitirme tutanağı veya Yapı ruhsat belgesinin aslı 

veya noter tasdikli suretinin aslının idareye ibraz edilmek sureti ile fotokopisi.(Her türlü bina 

yapım iĢi benzer iĢ olarak kabul edilecektir.) ĠĢ ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ 

deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır. 

l) ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

m) Muhammen bedelin %3‘ü olan 137.118,75 TL. (Yüz otuz yedi bin yüz on sekiz lira 

yetmiĢ beĢ kuruĢ) - tutarındaki geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya hazine 

bonosu. Banka geçici teminat mektupları 50 ay ve limit içi olacaktır, 2886 sayılı yasanın 26. ve 

27. maddelerindeki Ģartları taĢıyacaktır. 

n) Teklif mektubu; Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 

Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, 

silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamıĢ sayılacaktır. 

o) Ġhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur 

yazısı alınacaktır. 

7 - Ġhaleye katılacak olanlar, tekliflerini en geç 26.10.2016 tarihinde, saat 14:00‘e kadar 

Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

8 - Teklifler aĢağıdaki belgeleri ve Ģartları ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Ġç zarf Teklif mektubunu içerir. 

b) Ġlanın 6. Maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri, 

c) Ġlgili ihaleye ait teknik, idari Ģartname ve sözleĢme taslağının onaylı sureti. 

Ġhaleye katılabilmek için Ģartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli 

belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dıĢ zarfın içerisine konulacaktır. 

Ġç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni 

tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıĢtırılacak yeri istekli tarafından 

imzalanacak veya mühürlenecektir. Bütün belgeler, dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf 

kapatılıp, üzerinde isteklinin adı, soyadı, açık adresi ile teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır. 

9 - Her türlü vergi, resim, harçlar, KDV vs yükümlülükler, ilan bedelleri, sözleĢme 

giderlerinin tamamı ile ruhsat harçları yüklenici tarafından ödenecektir. 

10 - Ġsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek. Ġhale 

esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik hususu Encümen tarafından açıklanacak, yeterli 

bulunmayanların teklifleri iade edilecektir. 

11 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

12 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

13 - Ġhtilafların çözümü için Çekerek Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 

14 - Ġlanda bulunmayan diğer hususlar idare Ģartname, teknik Ģartname, mimari avan proje 

ve sözleĢme tasarısında yer almaktadır. 

Ġlanen duyurulur. 8852/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Bilecik Ġl Emniyet Müdürlüğü 

b) Adresi : ĠSTIKLAL MAH. TEVFĠKBEY CAD. 101 MERKEZ/ 

BĠLECĠK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 228 212 18 42 - 0 228 212 18 40 

c) Elektronik Posta Adresi : bileciklojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü doldurmuĢ 22 adet muhtelif marka ve 

modelde hek durumundaki taĢıt, 3.000 Kg hurda demir, 

1.800 Kg alüminyum kesik plaka, 1.000 Kg ağırlığında 

dolap, masa, koltuk, sandelye v.b hurda malzeme 

b) Durum ve Özellikleri  : 16 adet binek, 1 adet minibüs, 1 adet motosiklet ve 4 adet 

panelvan türü toplam 22 adet taĢıttan 19 tanesi faal 

durumda olup, 3 tanesi gayri faal durumdadır. 

3 - Alınacak taĢıtların ve malzemenin özellikleri 

a) 4 adet 2016 model sıfır kilometre Beyaz renkli Renault Yeni Kango Multix joy 1.5 DCĠ 

90 bg M8 (Çift Sürgülü Kapılı, Camlı ve koltuklu) araç ve 1 adet 2016 model sıfır kilometre 

Blazer Mavi renkli Ford Mondeo 1.5L EcoBoost 160 PS 4K Titanium Benzinli 6 ileri otomatik 

araç olmak üzere toplam 5 adet araç ile açık artırmaya baĢlanacaktır.  

b) Açık artırımlar 1 çift 195*65*15 ebatında lastik ile devam edecektir. (Çift lastiklerden 

1 tanesi 195/65r15 Lassa Snoways3 KıĢ tipi lastik, 1 tanesi 195*65r15 H Lassa Green Ways 

Ģeklinde olacaktır.)  

4 - Değer Tespit Komisyonunca Tespit Edilen Bedel 293.703,33 TL (Ġkiyüzdoksanüçbin 

Yediyüzüç Lira Otuzüç KuruĢ)  

5 - Ġstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin en az %3 ‗ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

6 - Mübadele iĢlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra mübadele komisyonu önünde 

pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleĢir. 

7 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı Yer: Ġstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BĠLECĠK 

adresinde bulunan Emniyet Müdürlüğünün A Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

b) Tarihi ve Saati: 31.10.2016 saat 14:00 

8 - Mübadelesi yapılacak taĢıt, mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30/16:30 saatleri arasında Lojistik ġube 

Müdürlüğüne bilgi verilerek Trafik Hizmet Binası YerleĢkesinde görülebilir. 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların saymanlık 

yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi  
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1 - Gerçek kiĢi olması halindi, kayıtıl olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgi mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ vekil adına katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 

hükümlü bulunmadığına dair;  

1 - Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin 

2 - Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi,  

f) Mübadele tarihinden önceki 6 aylık süre içerisinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir 

belgesini sunmak zorundadır.  

10 - Mübadele Ģartnamesi mevcut olup, Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 

yatırılacak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) tutarında makbuz karĢılığı yukarıda belirtilen adresten 

temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları 

zorunludur. Doküman Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğünde görülüp, satın 

alınabilir. 

11 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirilmesi durumunda sözleĢme yapılması ve kesin teminat yatırılması 

zorunlu değildir. 

12 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

13 - Teklifler kapalı zarf içinde 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00‘e kadar Ġstiklal 

Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BĠLECĠK adresinde bulunan Bilecik Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

14 - Bu iĢ için kısmi teklif verilemez. 

15 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60(altmıĢ) takvim 

günü olacaktır. 

16 - Ġdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8829/1-1 
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ALT YAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, ġanlıurfa Birecik Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler GiriĢi No: 1 

Birecik / ġANLIURFA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 116 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, 

yağmursuyu, içmesuyu, telekom ve menfez 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Birecik / ġANLIURFA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 24.338.870 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.703.720,90 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2016 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a- Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b- Anahtar Teknik Personel 

Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1 

adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 

a- Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3‘lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‗a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 

veya ġanlıurfa Birecik Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler 

GiriĢi No: 1 Birecik / ġANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

 8869/2-1 
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TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 15.000 Kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 20.10.2016 PerĢembe günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 20.10.2016 PerĢembe günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : (312) 397 33 65 – 66      Faks : (312) 397 33 74 – 71 

 8870/1-1 

————— 

PASTALIK SUSAM VE SĠMĠTLĠK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Kg Pastalık Susam ve 10.000 Kg 

Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 19.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 19.10.2016 ÇarĢamba günü saat 14.00‘e kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : (0312) 397 33 65 – 66      Faks : (0312) 397 33 74 – 71 

 8871/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 14/07/2016 gün ve 151 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/09/2016 gün ve 1757 sayılı kararı ile onaylanan 

―Pursaklar 95650 ada doğusunda ve 95666 ada kuzeyinde yer alan park alanında trafo yerleri 

ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖, 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen Ġlgililere duyurulur. 8868/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzun taĢra teĢkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine 

göre istihdam edilmek üzere; 

AĢağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 175 (yüz yetmiĢ beĢ) adet Mühendis 

kadrosuna, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olanlar arasından, ―01/10/2016 tarih ve 29844 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğüne Ġlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında 

Sınav ve Atama Yönetmeliği‖ çerçevesinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama 

yapılacaktır. 

1 - ATAMA YAPILACAK ĠL, KADRO ADEDĠ VE MEZUNĠYET ġARTI 
 

A) Elektrik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak 

Mühendis Kadrosu 

1 ARTVĠN 1 

2 MARDĠN(DARGEÇĠT) 2 

TOPLAM 3 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği(tercih 

kodu:3160), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (tercih kodu:3162) bölümlerinden mezun olmak 

Ģartı aranacaktır. 
 

B) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik 

Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 ADANA 1 

2 ANKARA(TaĢra) 1 

3 ARDAHAN 1 

4 ARTVĠN 7 

5 BALIKESĠR 1 

6 BARTIN 1 

7 BURSA 1 

8 DĠYARBAKIR 1 

9 DÜZCE 1 

10 EDĠRNE 1 

11 ERZĠNCAN 1 

12 ESKĠġEHĠR 1 

13 HATAY 1 

14 ISPARTA 1 

15 KAHRAMANMARAġ (AFġĠN) 1 

16 KARABÜK 1 

17 KAYSERĠ 1 

18 KIRIKKALE 1 

19 MARDĠN(DARGEÇĠT) 1 

20 ġANLIURFA 3 

TOPLAM 28 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği(tercih 

kodu:8324) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği(tercih kodu:3233) veya Geomatik 

Mühendisliği(tercih kodu:9034) bölümlerinden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

C) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 AFYONKARAHĠSAR 1 

2 ANTALYA 1 

3 BURSA 1 

4 KARS 1 

5 KAYSERĠ 1 

6 MARDĠN(DARGEÇĠT) 1 

7 VAN 2 

TOPLAM 8 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği(tercih 

kodu:6235) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (tercih kodu:3206) bölümlerinden mezun olmak Ģartı 

aranacaktır. 

 

Ç) Çevre Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 KONYA 1 

2 MARDĠN(DARGEÇĠT) 1 

3 SAMSUN 1 

4 SĠVAS 1 

TOPLAM 4 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği (tercih 

kodu:3142) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

D) Maden Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 ISPARTA 1 

2 KAHRAMANMARAġ 1 

3 KARS 1 

TOPLAM 3 
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Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği(tercih 

kodu:3251) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

E) Makina Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 AFYONKARAHĠSAR 1 

2 AĞRI 1 

3 ARDAHAN 1 

4 ARTVĠN 1 

5 BĠNGÖL 1 

6 ERZURUM 1 

7 VAN 1 

8 TRABZON 1 

9 KASTAMONU 1 

TOPLAM 9 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği (tercih 

kodu:3252) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 ANTALYA 1 

2 ANTALYA(ELMALI) 1 

3 ANTALYA(FĠNĠKE) 1 

4 ARTVĠN 1 

5 BĠNGÖL 1 

6 BURSA 1 

7 DĠYARBAKIR 1 

8 EDĠRNE 1 

9 ELAZIĞ 1 

10 ERZURUM 1 

11 ISPARTA 1 

12 KAHRAMANMARAġ 2 

13 KARS 2 

14 KAYSERĠ 1 

15 MARDĠN(DARGEÇĠT) 1 

16 ġANLIURFA 1 

17 YOZGAT 1 

TOPLAM 19 
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Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği 

programının Tarımsal Yapılar ve Sulama(tercih kodu:3384) veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

(tercih kodu:9048) veya Tarla Bitkileri(tercih kodu:3385) alt programlarından mezun olmak veya 

son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmıĢ 

yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (tercih 

kodu:9114) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

G) Meteoroloji Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu 

1 DĠYARBAKIR 1 

2 KAHRAMANMARAġ 1 

TOPLAM 2 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji 

Mühendisliği(tercih kodu:6262) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

H) Kimya Mühendisliği 

Sıra 

No 
Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu  

1 KARS 1 

2 ġANLIURFA 1 

TOPLAM 2 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Kimya Mühendisliği(tercih 

kodu:6241) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

I) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Metalürji Mühendisliği veya Malzeme 

Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama Yapılacak Mühendis 

Kadrosu 

1 AFYONKARAHĠSAR 1 

TOPLAM 1 

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği(tercih kodu:3261), Metalürji Mühendisliği(tercih kodu:8232), Malzeme 

Mühendisliği(tercih kodu:8227); Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(tercih kodu:5118) bölümünden 

mezun olmak Ģartı aranacaktır. 
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Ġ) Su Ürünleri Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu 

1 ġANLIURFA 1 

TOPLAM 1 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının Su Ürünleri 

Mühendisliği(tercih kodu:8337) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

 

J) ĠnĢaat Mühendisliği 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama 

Yapılacak 

Mühendis 

Kadrosu 

Sıra 

No Atama Yapılacak Ġl 

Atama 

Yapılacak 

Mühendis 

Kadrosu 

1 ADIYAMAN 1 26 KAHRAMANMARAġ (AFġĠN) 1 

2 AFYONKARAHĠSAR 2 27 KASTAMONU 5 

3 ANKARA(TaĢra) 1 28 KARABÜK 1 

4 ANTALYA 1 28 KARAMAN 1 

5 ARDAHAN 2 30 KARS 2 

6 ARTVĠN 6 31 KAYSERĠ 1 

7 AYDIN 4 32 KIRKLARELĠ 2 

8 BALIKESĠR 3 33 KOCAELĠ 1 

9 BARTIN 1 34 KONYA 3 

10 BAYBURT 1 35 MARDĠN (NUSAYBĠN) 1 

11 BĠNGÖL 1 36 MERSĠN  2 

12 BURDUR 1 37 MERSĠN (SĠLĠFKE) 1 

13 BURSA (KARACABEY) 1 38 SAMSUN 3 

14 DENĠZLĠ 1 39 SĠNOP 1 

15 DĠYARBAKIR 2 40 SĠVAS 4 

16 EDĠRNE 3 41 ġANLIURFA 3 

17 ELAZIĞ 3 42 ORDU 1 

18 ERZĠNCAN 1 43 TOKAT 1 

19 ERZURUM 2 44 TRABZON 3 

20 ESKĠġEHĠR 4 45 TUNCELĠ 1 

21 GĠRESUN 1 46 UġAK 1 

22 GÜMÜġHANE 2 47 VAN 5 

23 HATAY 2 48 YOZGAT 1 

24 ISPARTA 2  TOPLAM 95 

25 KAHRAMANMARAġ 2    
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Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmıĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarının ĠnĢaat Mühendisliği (tercih 

kodu:3221) bölümünden mezun olmak Ģartı aranacaktır. 

2 - ADAYLARDA ARANILAN ġARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

b) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olmak. 

c) Yurdun her yerinde ve arazi Ģartlarında görev yapabilecek sağlık Ģartlarını taĢımak. 

3 - BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BaĢvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet 

Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sınav BaĢvuru Formu‘ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar baĢvuru formunu imzalı olarak Genel 

Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. 

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branĢındaki il sayısı kadar tercih 

yapabilecektir. 

BaĢvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından Ģahsen veya posta ile yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

4 - BAġVURU TARĠHĠ 

BaĢvurular; 13 Ekim 2016 tarihi saat 15.00 de baĢlayacak, 23 Ekim 2016 tarihi saat 24.00 

de sona erecektir. 

5 - BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

BaĢvuruda bulunan ve baĢvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 

puanından baĢlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki 

adayla eĢit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

6 - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati 

ile ilgili bilgiler 26 Ekim 2016 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır. 

7 - GĠRĠġ SINAVI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, baĢvuruda bulunurken çıktısını aldıkları 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sınav BaĢvuru Formunu imzalı olarak aĢağıdaki belgelerle 

birlikte en geç 04 Kasım 2016 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı‘nda olacak Ģekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük 

Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı‘na elden teslim edeceklerdir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında 

tamamlamıĢ olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 

04 Kasım 2016 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen baĢvurular 

dikkate alınmayacaktır. 
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8 - GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

GiriĢ sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır. 

Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak 

toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ 

puan alanlar baĢarılı sayılır. 

9 - DEĞERLENDĠRME 

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın 

uygulamalı sınav puanı tespit edilir. 

Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak 

belirlenen baĢarı puanına göre nihai baĢarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama 

yapılırken, adayların baĢarı puanının eĢit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan 

adaya, uygulamalı sınav puanının eĢit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya, 

bunun eĢit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuĢ olana, bunun da aynı olması 

halinde ise yaĢı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

GiriĢ sınavı sonuçları, baĢarı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle baĢarı puanına 

göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. 

GiriĢ Sınavında baĢarılı olup göreve baĢlamayanlar ile göreve baĢlayanlardan çeĢitli 

sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle GiriĢ 

Sınavı yedek listesindeki baĢarı sırası dikkate alınarak atama yapılır. 

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

BaĢarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kiĢilere de yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Adaylar, baĢarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beĢ gün içinde Sınav Komisyonuna 

yazılı olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 

yedi iĢ günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir. 

11 - DĠĞER HUSUSLAR 

Asıl listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. 

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları 

kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek 

listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

Atanılan yerde beĢ yıl süreyle çalıĢılması zorunludur. 

Sınavı kazananlardan, GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Ġlan olunur. 8882/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/152458 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġstanbul Vakıflar 2. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Ġstanbul-Üsküdar 

Adresi 
Selamiali Mahallesi, 

Cumhuriyet Cad. No. 10 
Tel-Faks 

0216/695 21 00 

0216/695 21 30 

Posta Kodu  E-Mail istanbul2@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı AyĢın ÖZYURT   

Adresi 

Ferhuniye Mahallesi, Dr.Yusuf Ziya PaĢa 

Sokak, Numune ĠĢ Merkezi, No. 108 K: 1 

Selçuk/KONYA 

 

T.C. Kimlik No. 37993506394  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7180065132  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
36762/49482  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8763/1-1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma 

Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Adayların ilanımızın 

yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi 

BaĢkanlığı‘na bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm 

Kad. 

Sayısı Unvan Özel ġart 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Bölümü 

1 Doçent 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, 

Uluslararası ĠliĢkiler alanlarında lisans 

veya yüksek lisans eğitimi bulunmak ve bu 

alanlarda akademik çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak, Ġngilizce ders verebilme  

kriterlerini sağlamıĢ olmak. 

Adayların baĢvurularında, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi ve eserleri (4 nüsha) ile 

onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, (2) adet 

fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde 

baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 8880/1-1 

—— • —— 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 26. 

maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI ÜNVANI DERECE ADET AÇIKLAMALAR 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Matematik 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Geometri alanında Doçentlik 

ünvanı almıĢ olup, Okulöncesi ve 

Ġlköğretim düzeyinde geometri 

kavramlarının öğretimi üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Ekoloji alanında Doçentlik ünvanı 

almıĢ olup, Ġlköğretim öğrencilerinin 

çevre bilgisi ve tutumu üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 

Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Hidrobiyoloji alanında Doçentlik 

ünvanı almıĢ olup, Ġlköğretim 

öğretmenlerinin özyeterlilik düzeyi 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 8866/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18/09/2015 - 171 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18/09/2015 - 3652 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13/01/2016 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13/01/2016 - 3987 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13/01/2016 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13/01/2016 - 3974 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 03/07/2015 - 164 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03/07/2015 - 3506 MUĞLA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.15/145 

Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6657 ADANA 

Adana Ġli, Ġmamoğlu Ġlçesi, Saygeçit Mahallesi, Kireçocağı Mevkiinde, bir kısmı  

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan 916 parselin mevcut sit alanı dıĢında kalan kısmında 

kaçak kazı ile ortaya çıkan mozaikli alanın tescili ile mozaiğin  Müzesine taĢınması talebine 

iliĢkin, Adana Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.06.2016 gün ve 2599 sayılı yazısı 

ve eki  Adana Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 25.05.2016 günlü rapor, Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2007 gün ve 2806  sayılı kararı okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Adana Ġli, Ġmamoğlu Ġlçesi, Saygeçit Mahallesi, Kireçocağı Mevkiinde, 916 parselde 

kaçak kazı ile ortaya çıkan mozaikli alanın Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 28.06.2007 gün ve 2806 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilen sit alanı sınırları dıĢında kaldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.ve 3. Derece Arkeolojik Alanı olarak 

tescil edilmesine, bu bağlamda tespit ekibince önerilen, kararımız eki haritada gösterilen revize 

arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna,  Ġmamoğlu Ġlçe Jandarma Komutanlığının Adana 

Müze Müdürlüğüne yapılan 06.05.2016 günlü ihbarından kaçak kazıyı yapanlar hakkında yasal 

iĢlemlerin baĢlatıldığının anlaĢıldığına, Adana Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

25.05.2016 günlü raporda belirtildiği üzere arkeolojik alanda daha fazla tahribat yapılması ve 

mozaiklerin çalınma ihtimaline karĢı, mozaiğin bulunduğu alandaki mülkiyet sorunlarının ilgili 

idarelerce çözümlenerek, Müzesine taĢınmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca 

olmadığına, uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesine, 

ilgili idarelerce arkeolojik alanda tahribat yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin 

alınmasına/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.06.392 

Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-200 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-6782 ADANA 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına yönelik hazırlanmakta olan 

koruma amaçlı imar planı çalıĢmaları sürecine iliĢkin; Tarsus Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğünün 09.04.2015 gün ve 9696 sayılı, 29.07.2016 tarih ve 20336 sayılı 

yazıları, Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 15.07.2016 tarih ve 16239 sayılı yazısı, 

Kurulumuzun 29.6.1998 gün ve 3091 sayılı, 09.10.2000 gün ve 3890 sayılı, 28.01.2015 gün ve 

4611, 26.08.2015 gün ve 5364 sayılı kararları, Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

10.05.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına yönelik hazırlanmakta olan 

koruma amaçlı imar planı çalıĢmaları sürecinde tespit edilen kararımız eki listede kadastral 

adresleri belirtilen taĢınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tesciline, yapı gruplarının 2. grup olarak belirlenmesine, Caminur Mahallesi, 897 

ada, 1-5 parsel, Kızılmurat Mahallesi, 568 ada 2 parsel, Eskiömerli Mahallesi, 3660 ada, 3 

parsellerde kayıtlı kültür varlıklarının tehlike arz ettiği anlaĢıldığından can ve mal kaybına 

sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin belediyesince alınması/aldırılmasına ve 

ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasının istenmesine, Caminur 

Mahallesi 897 ada 4 parselde yer alan taĢınmazın kültür varlığı özelliği gösterdiği Kurulumuzca 

anlaĢıldığından tespit ve tesciline iliĢkin çalıĢmaların baĢlatılmasına, planlama çalıĢmaları 

sürecinde Planlama Grubunca önerilen sit haritasına süreçte Kurulumuzca tescil edilen kültür 

varlıklarının da iĢaretlenmesi sınırların yeniden gözden geçirilmesine, bu süreçte çalıĢmalarını 

gerçekleĢtiren ġehir Plancısı Hüseyin AKILLI, Mimar Zehra TATIL YILDIRIM ve Mimar Seda 

GÜVEN‘ e teĢekkür edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/210 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3736 SAMSUN 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 107 ada, 1 parselde tespit edilen Höyüğün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine yönelik, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih 1840 

sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 

02.08.2016 tarih ve 5344 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 15.08.2016 tarih ve 195785 

sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2016 tarih 

ve 428268 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığının 23.08.2016 tarih ve 4155 sayılı, Devlet Su ĠĢleri 7.Bölge Müdürlüğünün 

23.08.2016 tarih ve 565884 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 31.08.2016 tarih ve 353 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 107 ada, 1 parselde tespit edilen Höyüğün ekli kadastral haritada sit sınırları 

iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik 

sit alanı Ģerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 

 

 
 8816/1-1 



12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.04/209 

Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3737 SAMSUN 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, BaĢaran Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 101 ada, 332 parsel, 136 ada, 1 parsel, 141 ada, 1, 2, 3 ,4 parsellerde tespit edilen 

Tependeliği YerleĢmesinin I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 22.06.2015 tarih 1841 sayılı yazısı, kurum 

görüĢlerinin iletildiği, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 02.08.2016 tarih ve 

5338 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 15.08.2016 tarih ve 195788 sayılı, Enerji ve 

Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2016 tarih ve 428268 sayılı, 

Devlet Su ĠĢleri 7.Bölge Müdürlüğünün 23.08.2016 tarih ve 565884 sayılı, Samsun BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığının 23.08.2016 tarih ve 4153 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 31.08.2016 

tarih ve 354 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Bafra ilçesi, BaĢaran Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 101 ada, 332 parsel, 136 ada, 1 parsel, 141 ada, 1, 2, 3 ,4 parsellerde tespit edilen 

Tependeliği YerleĢmesinin ekli kadastral haritada sit sınırları iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 

sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik sit alanı Ģerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.13/1214 

Toplantı Tarihi ve No : 24.06.2016-178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.06.2016-4765 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, ÖdemiĢ Ġlçesi, Mescitli Mahallesi‘nde Tapunun 1455 ve 1456 parsel 

numaralarında kayıtlı taĢınmazların 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesi talebine 

iliĢkin ÖdemiĢ Müze Müdürlüğü‘nün 09.03.2016 tarih ve 131 sayılı yazısı ile ekleri, Ġzmir 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Uygulama Ġmar Planlama ġube Müdürlüğü‘nün, alanın 1/100000 

ölçekli Çevre Düzeni Planına göre ‗‘Tarım arazisi‘‘ ve ‗‘sulama alanı‘‘nda bulunduğunu belirten 

27.04.2016 tarih ve 56112 yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü‘nün, sorumluluk alanında 

bulunan güzergâhlara cephe teĢkil etmediğini belirten 26.04.2016 tarih ve E.98319 sayılı yazısı, 

Ġzmir Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün tescil iĢleminin herhangi bir engel ihtiva etmediğini 

belirten 21.04.2016 tarih ve E.15814 sayılı yazısı, ÖdemiĢ Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün, alana iliĢkin imar planı ya da Koruma Ġmar Plan çalıĢmalarının bulunmadığını 

belirten 28.04.2016 tarih ve 9403 sayılı yazısı, DSĠ 2. Bölge Müdürlüğü‘nün, alanda yürütülmeye 

devam etmekte olan arazi toplulaĢtırması projesinin zarar görmemesi için tescil iĢleminin tapu 

tescil aĢamasından sonra yapılması gerektiğini sahada 20 cm derinliğinde 5 m geniĢliğinde basit 

yol yapımının ÖdemiĢ Beydağ Sulama Projesi‘ne ait UL-Y27-2 PE boru hattının bulunduğu, 

yaklaĢık 1,5m derinlikte ve 60cm geniĢliğinde açılan hendeğin içerisine bu boru hattına ait 

boruların döĢenerek imalatının tamamlanmıĢ halde olduğunu bu imalatlar haricinde baĢkaca bir 

imalatın bulunmadığını, bu imalatlarda çıkabilecek bir bozulma veya arızanın giderilebilmesi için 

yapılması gereken müdahalelerin önünün açık olması kaydıyla söz konusu parsellerin sit alanı 

olarak belirlenmesinde Bölge Müdürlüklerince bir sakınca görülmediği belirtilen 06.05.2016 tarih 

ve 308482 sayılı ile Müdürlük evrakına 20.06.2016 tarih ve 760 sayı ile kayıtlı giren uzman 

raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda, 

Ġzmir Ġli, ÖdemiĢ Ġlçesi, Mescitli Mahallesi‘nde Tapunun 1455 ve 1456 parsel 

numaralarında kayıtlı taĢınmazlarda tespit edilen buluntular doğrultusunda; ekli haritada sınırları 

belirlenen alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesinin uygun olduğuna, Tapuda bu 

parsellere 3. Derece arkeolojik sit alanıdır Ģerhinin kaydedilmesine, geçiĢ dönemi yapılaĢma 

koĢulları olarak 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, geçiĢ dönemi koruma koĢullarının 

yasal süresinin 3 yıl olduğuna, bu süre zarfında 2863 sayılı yasa kapsamında Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı‘nın hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 

 

 
 8818/1-1 



12 Ekim 2016 – Sayı : 29855 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.50 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016-101 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2016-1417 KARS 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Karakoyun Köyü, tapunun 167 parsel numarasında kayıtlı, özel 

mülkiyete ait tarihi mezarlığın tecil iĢlemine iliĢkin; Iğdır Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 

17.02.2016 tarih ve E.385164 sayılı yazı, Iğdır Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü‘nün 09.05.2016 gün ve 2152 sayılı yazısı, Kars Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün, 27.04.2015 gün ve 948 sayılı yazı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‘nün 13.04.2016 gün ve 1318 sayılı Uzman Raporu okundu.  Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Karakoyun Köyü, tapunun 167 parsel numarasında kayıtlı, özel 

mülkiyete ait tarihi mezarlığın tecil iĢlemine iliĢkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi 

nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun Tespit ve Tescil ile 

ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine, söz konusu parsele 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhi konulmasına, koruma alanının ekte bulunan 

koordinatlı kadastral haritada belirlenen Ģekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun 

olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke 

kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli taĢınmazın bulunduğu parsel ve 

koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/5/2016 Tarihli ve 2013/3262 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/29 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 13/7/2016 Tarihli ve 2014/1741 Başvuru Numaralı Kararı

ASKERÎ YARGITAY KARARI
— Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun 10/10/2016 Tarihli ve E: 2016/23, K: 2016/23

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




