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YÖNETMELİKLER

Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen li-

sansüstü 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 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılı için Senato tarafından onay-

lanan takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik bi-

rimleri,
d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim ve öğretim programı bulunan

anabilim/anasanat dalının başkanını,
e) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Tek bilim dalı bulunan anabilim dallarında anabilim

dalı başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyelerinden, birden fazla bilim dalı
bulunan anabilim dallarında ise anabilim dalı başkanı ve bilim dalı başkanlarından oluşan ku-
rulu, disiplinler arası yürütülen programlarda ise, bu programlarda görev alan öğretim eleman-
larından oluşan kurulu,

f) Bilimsel Değerlendirme Sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı
tarafından yapılan sözlü ve/veya yazılı sınavı,

g) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleşik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak yü-
rütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

h) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü
yönetim kurulu tarafından atanan ve öğretim üyelerinden oluşan komiteyi,

i) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan bir enstitüyü,
l) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ensti-

tüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) Havuz: İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrenci-
lerin toplandığı grubu,

o) İkinci Danışman: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite dışından atanan öğretim üyesini,

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

p) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,
r) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı öğrenciyi,
s) Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyen enstitü yönetim kurulu kararıyla geçici kaydı yapılan öğrenciyi,
ş) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
t) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
u) Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğünü,
ü) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,
v) Temel Tıp Puanı: TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7 ve klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilen puanı,

y) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

z) Tez İzleme Komitesi: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisini incelemek,
değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen komiteyi,

aa) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,
bb) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
cc) Uzmanlık Alan Dersi: Öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencileri teze yön-

lendirme ve tez konusunda uzmanlaştırma amacıyla açılan ve danışmanlığı müddetince süren
dersi,

çç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
dd) Üniversite Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ee) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü
yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

ff) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Kontenjanların Belirlenmesi 

ve İlanı, Başvuru Şartları, Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programları

enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Bu programlar, enstitü
anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü
kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır. Bir enstitü anabilim/anasanat da-
lında o anabilim/anasanat dalından değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açı-
labilir.
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(2) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü

eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan,

disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/ana-

sanat dalının başkanı, ilgili dekanlığın görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre

ile atanır.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yap-

mak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar YÖK ta-

rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılabilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretim programı olarak

yürütülebilirken, doktora programları ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru

şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı

ile kesinleşerek ilan edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, değer-

lendirme esasları, başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyu-

rulur. Bu ilanda ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler için de ayrılan kontenjanlar belirtilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar

gerekir:

a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans

programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise Yükseköğretim Kurulundan

alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) Başvurduğu program için istenilen ALES puan türünden en az 55 puan almış ve li-

sans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az iki veya muadili bir puana sahip ol-

maları gerekir. Ancak ALES 55 standart puanı ve lisans mezuniyet not ortalaması her başvuru

döneminde enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlı-

ğının teklifi enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir.

c) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat

dallarına öğrenci kabulünde, tezli yüksek lisans programları için ALES puanı aranmaz.

ç) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme sınavı

veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi yapılıp yapılmayacağı her başvuru döneminde enstitü

anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü

yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi girmeyen

adaylar değerlendirmeye alınmaz.

e) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans mezuniyet

notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kulla-

nılır.
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(2) Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, Tablo 1 esas alınarak aşağı-
daki açıklamalara göre değerlendirme yapılır.

a) Tablo 1’e göre hesaplanan puanın en az 50 puan olması gerekir, ancak enstitü ana-
bilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile bu puan yükseltilebilir. Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden
sonra üç basamak dikkate alınarak yapılır. Hesaplanan puanlarda eşitlik olması durumunda de-
ğerlendirmede sırasıyla; ilgili ALES puanı, lisans mezuniyet notu, bilimsel değerlendirme sı-
navı veya yetenek sınavı/portfolyo incelemesi, yüksek olan aday sıralamada öncelik kazanır.

b) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak
enstitü yönetim kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci
kabulü

MADDE 8 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans programları için; ALES puanı aranıp aranma-
yacağı ve hangi düzeyde aranacağı, başvuru şartları, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin
esaslar enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Doktora/Sanatta yeterlik/temel tıp programlarına başvuru şartları, değerlendirme
ve öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programları başvurusuna ilişkin
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkelerdeki tezli
yüksek lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacak-
ları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik program-
larına başvurularda ise adayların bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yabancı ülkeler-
deki lisans programını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların ise YÖK’ten alacakları
denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans not ortalamasının ise dört üzerinden en az 2,50 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise lisans
not ortalamasının ise dört üzerinden en az üç veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
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c) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurulan program için istenilen
ALES puan türünden en az 55 puan veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan
eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvu-
rularda ise başvurulan program için istenilen ALES puan türünden en az 80 puan veya YÖK
tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

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

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp puanı veya ALES’in sayısal puan türünden en az 55
puana sahip olmaları gerekir. TUS veya ALES, diş hekimliği fakültesi mezunlarının DUS veya
ALES standart puanına sahip olması gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek li-
sans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve
ALES’in sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

f) Temel Tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.

g) ALES puanı olmaksızın diş hekimliği fakültesi mezunu olarak doktora programlarına
başvuranların DUS’tan en az 50 puana sahip olmaları gerekir.

ğ) Öngörülen TUS ve DUS puanı, her başvuru döneminde enstitü anabilim/anasanat
dalı kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile artırılabilir ve ilanda belirtilir.

h) Tezli yüksek lisans sonrası ve temel tıp bilimleri doktora programlarına başvurularda
adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ise aday-
ların en az 65 puana sahip olması gerekir.

ı) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve konservatuvarın anabilim ve anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde anasanat ALES puanı aranıp aranmayacağı ve taban puanının ne olacağı her
başvuru döneminde ilgili anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı, Senatonun
onayı ile kesinleşir ve ilanda belirtilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/temel tıp programlarına öğrenci kabulünde, değerlendirme
aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirme puanı;
ALES veya eşdeğer puanın %50’si, tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve
yapılacak bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Bü-
tünleşik doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların değerlendirme puanı ise; ALES
veya eşdeğer puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak bilimsel
değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Hesaplanan değerlendirme
puanı 60 puanın altında veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel de-
ğerlendirme sınav puanı 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
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b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran tıp fakültesi mezunları için ALES veya
TUS Temel Tıp Puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının
%50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav
sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Değerlendirme sonucu 60 puanın altında
olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu halde bilimsel değerlendirme sınav puanı
50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

c) Diş hekimliği fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değer-
lendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si ve bilimsel değerlendirme sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. De-
ğerlendirme sonucu 60 puanın altında olan veya 60 puan ve üzerinde bir puana sahip olduğu
halde bilimsel değerlendirme sınav puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılır.

ç) Başarılı olan adaylar, puanları en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kon-
tenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Değerlendirme puanının eşit olması durumunda
adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES/DUS veya eşdeğer sınav notu veya
temel tıp programları için temel tıp notu, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans me-
zuniyet not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

d) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.
e) Küsuratlı notlarda değerlendirme virgülden sonra üç basamak dikkate alınarak ya-

pılır.
f) Adayların sıralaması değerlendirme puanlarına göre enstitü tarafından sıralanarak

enstitü yönetim kurulu kararıyla kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenerek ilan edilir.
(3) Adayların yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek li-

sans mezuniyet notunun yüzlük sisteme çevrilmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm
tablosu kullanılır.

(4) Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul
kararı, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile özel şartlar da belirlenebilir.

(5) Stratejik değeri yüksek, ulusal veya uluslararası projeler ile Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Ulusal Ajansı projelerinde görev alanlar, çalışmala-
rını tez konusu yapmak koşuluyla proje ekibinin teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile doktora programlarına öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu kişiler, ilgili programa ait asgari
başvuru şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ancak lisans

veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı
alanlarda almış olan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak adaylar enstitü anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlıkta alınacak zorunlu dersler; lisans ve/veya yüksek lisans düzeyin-
deki derslerden, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortala-
masına dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki alması
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gereken ders sayısı bir yarıyılda üç veya daha fazla olması durumunda lisansüstü programdan
ders alamaz. Bir yarıyılda bilimsel hazırlık dersleri ve lisansüstü programa yönelik almış olduğu
derslerin toplamı on sekiz krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programını tamamlamak için alınması gereken derslerin toplamı,
yirmi dört krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık derslerinin tamamını başarı ile tamamlamayan öğrenci seminer
dersi alamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı gibi esaslar, alınan derslerin lisans programında
olması durumunda; 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre, lisansüstü prog-
ramında olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

(7) Bilimsel hazırlık ile ilgili kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(8) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğ-
renciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenci sta-
tüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez ve bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

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

(4) Özel öğrenciler, her öğretim yılı için Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini
ödemek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi

için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun lisans diplomasına veya YÖK tarafından eş
değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, baş-
vurularda adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınav-
ları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda
ise adayların en az 65 puana sahip olması gerekir. İlgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bu puan yük-
seltilebilir.

(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin TÖMER’den Türkçe Yeterlik
Belgesine sahip olması veya enstitü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları ge-
rekir. Başarılı olamayanlar TÖMER veya üniversiteler tarafından açılan Türkçe dil kursuna
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katılmak ve Türkçe sınavında en fazla bir yıl içerisinde başarılı olmak zorundadır. Dil kursunun
normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre içerisinde Türkçe Yeterlik Belgesini temin
edemeyen öğrencilerin kayıtlı olduğu lisansüstü programla ilişiği kesilir.

(4) Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler
ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tabidir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara giriş şartları ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla belirlenir.

(6) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Bir-
liği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uy-
ruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabul şart-
larına bakılmaksızın lisansüstü programlara kabul edilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları

şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü

anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında
en az bir yarıyılını başarılı olarak tamamlamış olmak gerekir.

b) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı li-
sansüstü programları arasında yapılır.

c) Yatay geçiş sadece ders aşamasında yapılır.
ç) Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
d) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.
e) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
f) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile Yükseköğretim Kanununa göre Üniversi-

tenin araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisans-
üstü eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aran-
maksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.

g) Yüksek lisans programları için yüksek lisans genel not ortalaması dört üzerinden
2,50 ve doktora programları için ise doktora genel not ortalaması dört üzerinden 3,00 üstünde
olan öğrenciler lisansüstü programa yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin genel not ortalamasının
100’lük sisteme göre olması durumunda notun YÖK not dönüşüm tablosu esas alınarak dörtlük
sistemdeki karşılıkları hesaplanarak değerlendirilir.

ğ) Yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerin kabulü, öğrencilerin genel not ortala-
maları dikkate alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından değerlendirilip sıralanır,
eşitlik durumunda sırasıyla ALES puanı ve yabancı dil puanına sıralamada öncelik verilir. Yatay
geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi enstitü yö-
netim kurulu kararı ile ilan edilerek kesinlik kazanır.

h) Yatay geçişi kesinleşen öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı
dersler, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kayıt, Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından duyurulur.
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(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili ens-
titü tarafından yapılır. İlanda belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin
kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt için gerekli belgeleri eksik olan adayların kayıtları ya-
pılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, noter onaylı veya belgenin verildiği kurum/kuruluş
tarafından yapılan onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerine esas belgelerde
eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, ayrıca başka bir yükseköğretim kurumundan di-
siplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.

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

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler,
özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zo-
rundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl
derslere devam etme hakkını kaybeder ve öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kay-
dını yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 16 – (1) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenen esaslara göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programların amacı, bilimsel araştırma teknik ve yön-

temlerini öğrenmeyi, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, mevcut bilimsel araştırmalara
daha derin ve geniş açıdan bakabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme yeteneği, ayrıca
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli araştırma teknik ve yöntemleri belirleme kabiliyeti kazan-
dırmaktır.

(2) Lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta ye-
terlik programları ve bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Öğretim dili
MADDE 18 – (1) Enstitüde öğretim ve yazım dili Türkçedir. Ancak enstitü

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, ens-
titü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile farklı bir dilde öğretim ve yazım yapılabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla
belirlenir. Öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programın toplam kredi miktarının yarısını geç-
memek kaydıyla ilgili anabilim dalının müfredatında yer alan zorunlu dersleri almak ve başar-
mak zorundadır. Lisansüstü programlarda zorunlu derslerden en az birinin bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi gerekir.

(2) Senato tarafından belirlenen lisansüstü derslerden, hangilerinin ilgili yarıyılda açı-
lacağı, hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün
onayı ile kesinleşir.
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(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için da-
nışmanın atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri açılabilir. Uzmanlık
alan ve tez çalışması dersleri her yarıyılda ve yaz tatillerinde devam eder. Uzmanlık alan dersi
ve tez çalışması dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik
ve kredisiz olarak açılır.

(5) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır.

(6) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile doktora derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Danışman ataması
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarda her öğrenci için tez danışmanı, Üniversite

kadrosundaki öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Yüksek lisans
programları için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programlarında
ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar
bu görev anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Lisansüstü programlarda danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat
dalında görev yapan veya doktorası ve/veya doçentliği ilgili programın alanından olan öğretim
üyeleri arasından atanır. Öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı disiplinler arası ise,
danışman o alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri
arasından atanır.

(3) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için en
az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir. Doktora program-
larında ise öğretim üyelerinin tez danışmanı olabilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönet-
miş olması ve başarı ile tamamlatmış olması, en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl bo-
yunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci da-
nışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile Üniversite içinden veya dışından kadrolu öğretim üyeleri ikinci danışman
atanabilir.

(5) Öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir. Da-
nışman değişikliği yapılması durumunda, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman ata-
nır. Yeni danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürü-
tülür.

(6) Üniversite ve üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin
başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(7) Danışmanın kadrosuyla başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda
danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğren-
cileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulu
kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

(8) Bir öğretim üyesi, yüksek lisans ve doktora programları için toplam olarak en fazla
on iki tez danışmanlığına atanabilir. Ancak, bu sınır enstitü yönetim kurulu kararıyla düşürü-
lebilir veya sadece YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsis edilen kadrolara atanan
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araştırma görevlileri, yabancı uyruklu öğrenciler ve aftan yararlanarak geri dönenler dikkate
alınarak %50 oranında artırılabilir. Bir öğrenci için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(9) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen öğrencilerin da-
nışmanlarının görevleri sona erer ve bu öğrenciler havuzda toplanır.

(10) Havuzda bulunan lisansüstü öğrencilerin, eğitim-öğretimine devam etmek isteme-
leri durumunda kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın anabilim/anasanat dalı başkanlığına
dilekçe ile başvuruda bulunur. Bu öğrencilere ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman ataması
yapılır.

(11) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda veya altı aydan
fazla yurt dışı görevlendirmelerde anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(12) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler anabilim/anasanat dalı başkanınca
yürütülür.

(13) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının
usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur. Danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi
süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli
izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrenci ders kaydını öğrenci bilgi sisteminde
onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Bu hususlara
riayet etmeyen danışmanlar için enstitü yönetim kurulu anabilim/anasanat dalından görüş alarak
yeni bir danışman atayabilir.

Ders alma ve bırakma
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencilerin bir yarıyılda alacağı derslerinin toplamı yirmi

bir krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü aşamaz.
(2) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın
görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, danışmanın önerisi, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik
programlarında ise danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi ile ilgili enstitüye bağlı diğer anabilim/anasanat
dallarından ders alabilirler.

(5) Tezli yüksek lisans öğrencileri, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans öğrenimi sırasında alınma-
mış olması koşuluyla, lisans programlarından ders alabilirler, ancak bu derslerin sayısı ikiyi
geçemez. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise, danışmanın teklifi, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile alacağı derslerin en çok üçü,
lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Doktora programı öğrencileri, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alın-
mamış olması koşuluyla, yüksek lisans programlarından ders alabilirler, ancak bu derslerin sa-
yısı ikiyi geçemez.

11 Aralık 2016 – Sayı : 29915                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha
önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders alabilir. Ancak alınacak bu lisans
dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Ders saydırma
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin son üç yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim ku-

rumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı
kurul kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa, lisansüstü programın tamamlanması için gereken
kredi miktarının %50’sini geçmemek kaydıyla transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisans programını tamamlamada kullanılan kredili
dersler yüksek lisans programına ve yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili
dersler ise doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Lisansüstü programlarda ders transferi eşdeğer programlar arasında yapılır. Ancak,
dersin transfer edilebilmesi için öğrencinin önceden kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin ke-
silmiş olması gerekir.

(4) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora/sanatta yeterlik programında ye-
terlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasına ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Teorik derslerin %30’undan ve uygulamalı derslerin ise %20’sinden fazlasına devam
etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına giremez.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı müfredatında yer

alan zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin tekrarında sadece de-
vamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrenciler için devam şartı aranır.

(2) Lisansüstü öğrencinin, başarısız olduğu seçmeli dersleri tekrar alıp almayacağına
danışmanı tarafından karar verilir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda devam
şartı, başarısızlığın devamsızlıktan olması halinde aranır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda
ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız duruma düşen öğren-
ciler için bütünleme sınavının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Senato kararları uygulanır.

ç) Mazeret sınavı: Aşağıda verilen mazeretlerden en az biri sebebiyle ara sınavlara gi-
remeyen lisansüstü öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir.
Öğrencinin mazereti ile ilgili belge/belgeleri sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunması gerekir. Bu süre içinde mazeretine ilişkin bel-
ge/belgeleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunmayan öğrenciye mazeret sınav hakkı
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verilmez. Ayrıca, mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı ve-
rilmez. Mazeret sınav hakkı için geçerli mazeretler şunlardır:

1) Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığı bulunması durumunda alı-
nan sağlık raporu,

2) Öğrencinin yakınlarından (anne, baba, eş, çocuk, dede, nine, kardeş, amca, dayı,
hala, teyze) birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumu,

3) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir
trafik kazasına uğramışsa,

4) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini en-
gelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması halinde,

5) Öğrenci adli veya idari sorguluma, gözaltına alınma, tutuklanma gibi bir nedenle sı-
nava girememişse,

6) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı vb.
nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava gire-
memişse.

(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygula-
malı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar
şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları
MADDE 26 – (1) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı

çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendi-
rilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu
sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların
hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam
sayıya tamamlanır.

(2) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için, beşinci
fıkrada belirtilen harf notlarından biri dersi yürüten öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu
ders notu olarak verilir.

(3) Seminer, uzmanlık alan ve tez çalışması dersleri ile diğer kredisiz olarak alınan
derslerde değerlendirme başarılıya da başarısız şeklinde yapılır. Kredili derslere devam şartını
yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir.

(4) Başarı notu yüksek lisans için en az CC, Doktorada/Sanatta Yeterlik için ise en az
CB’dir.

(5) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sis-
temdeki karşılıkları hesaplanırken Üniversitenin not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak yatay
geçiş yoluyla gelen öğrenciler için YÖK not dönüşüm tablosu esas alınır. Ders notu değerlen-
dirmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır:

Tablo 2: Yarıyıl Sonu Ders Notu Değerlendirmesine İlişkin Tablo
Başarı Başarı Derecesi Başarı Derecesi

Puan Katsayı Notu (Y. Lisans) (Doktora)
90- 100 4,00 AA Üstün Başarı Üstün Başarı
85- 89 3,50 BA Pekiyi Pekiyi
80- 84 3,00 BB İyi İyi
75- 79 2,50 CB Orta Geçer
70- 74 2,00 CC Geçer Başarısız
65- 69 1,50 DC Başarısız Başarısız
60- 64 1,00 DD Başarısız Başarısız
50- 59 0,50 FD Başarısız Başarısız
00- 49 0,00 FF Başarısız Başarısız
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(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar YÖK tara-
fından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının

ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak
yapabilir. Bu itiraz ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ders sorumlusuna iletilir.
Değerlendirme sonucu, ilgili öğretim elemanı tarafından kendisine itirazın iletildiği tarihten
itibaren en geç beş gün içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili öğrenciye
ve Enstitüye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi dört
krediden veya bu derslerin karşılığı AKTS ders yükünden, uzmanlık alan dersi, en az bir semi-
ner, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet için gerekli yükümlülüklerin tümünü yerine
getiren öğrenciler üç yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getire-
meyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans tez önerisi, danışman tarafından öğrenciye verilen tez

başlığı kapsamında enstitü tarafından hazırlanan formata uygun olarak öğrenci tarafından ha-
zırlanır ve danışman bu tez önerisini ilgili anabilim/anasanat dalı kuruluna değerlendirilmek
üzere sunar. Anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile uygun görülen tez önerileri anabilim/ana-
sanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
kesinlik kazanır. Yüksek lisans tez önerileri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirilir. Süresi içinde tez önerisi enstitüye bil-
dirilmeyen öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir
danışman atanır.

(2) Yüksek lisans tezi için önerilen tez çalışmasının konusu etik kurul onayı gerektiri-
yorsa ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından etik kuruldan onay raporu alınır ve tez
önerisi için alınan anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile birlikte enstitüye bildirilir.
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; tezini kayıtlı

olduğu enstitünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem
elektronik ortamda hem de yazılı olarak enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez savunma sınavına girmesi enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığından istenir.

(4) Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri Üniversite dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyelerinin üç öğretim üyesinden olması
durumunda iki yedek, beş öğretim üyesi durumunda ise üç yedek üye belirlenir. Jürinin üç ki-
şiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Yüksek lisans tez sınav jürisi öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak,
biri öğrencinin danışmanı, ikincisi tezin hazırlandığı bilim dalından bir öğretim üyesi, üçüncüsü
de başka bir yükseköğretim kurumundan ya da yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma
merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman üyelerden oluşturulur.

(6) Yüksek lisans tez sınavı jürisi ve sınav tarihi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(7) Jüri üyelerine; tezin bir kopyası, tezin intihal raporu ve jüri üyeliği görevlendirme
yazısı ilgili öğrenci tarafından ulaştırılır.

(8) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınav tarihini, yerini ve saatini en az üç gün ön-
ceden öğretim üyelerinin ve katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim/anasanat dalının
panolarında ilan eder.

(9) 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.

(10) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün,
en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(11) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(12) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri izleyicilere kapalı olarak salt
çoğunlukla kabul/ret veya düzeltme kararı verir.

(13) Jüri üyeleri, adayın sunduğu yüksek lisans tezini bilimsel ve biçimsel yönden in-
celer ve hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü jüri başkanına verir.
Aynı gün jüri başkanı sınava ilişkin bütün belgeleri anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim
eder ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı da en geç üç gün içerisinde bu belgeleri enstitü mü-
dürlüğüne gönderir.

(14) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(15) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu

süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin
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mazeretleri sebebiyle toplanamaması durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(16) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(17) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başa-
rısız olarak değerlendirilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve bu Yönetmelikte belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavını yapan jüri üyeleri
ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime verilecek olan kopyalar hariç yüksek li-
sans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli
yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde 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) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat prog-
ramlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav
tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi veya karşılığı AKTS ders yükünden

az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az

55 puan almak ve not ortalaması en az 70 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
gerekli görülmesi durumunda öğrenciye en fazla iki ders daha aldırılabilir.

Süre
MADDE 35 – (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 ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                11 Aralık 2016 – Sayı : 29915



Dönem projesi
MADDE 36 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders

programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.
(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna

kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Anabilim/anasanat dalının teklifi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci,
dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kuralla-
rına uygun şekilde hazırlayıp kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına, ilgili anabilim/anasanat
dalı da enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş
öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere
üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Diploma
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu
ve seçmeli dersler ile seminer ve uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez önerisi ile tez ça-
lışmasından oluşur.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, sekiz dersten
az olmamak koşuluyla en az yirmi dört krediyi veya bu derslerin karşılığı AKTS ders yükünü,
en az bir semineri, uzmanlık alan dersini, yeterlik sınavını, tez önerisi ve tez çalışmasını; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise on altı dersten az olmamak koşuluyla en az kırk sekiz
krediyi veya bu derslerin karşılığı olan AKTS ders yükünü, en az bir semineri, uzmanlık alan
dersini, yeterlik sınavını, tez önerisi ve tez çalışmasını 39 uncu maddesinde verilen süre içeri-
sinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime
yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygu-
lama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on
altı dersin en çok on iki tanesini ilk iki yarıyılda alabilirler.

(5) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler ile öğrencinin lisans ve yüksek lisans eği-
timinde başarılı olduğu dersler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

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

Doktora yeterlik jürisi ve sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıl
içerisinde doktora yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci,
izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınav jürisi, komitenin ilgili anabilim
dalına önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavından bir öğrencinin başarılı sa-
yılabilmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavların her biri için ayrı ayrı en az yetmiş beş puan
almış olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının, yazılı bölümünden ba-
şarılı bulunan ancak sözlü bölümünden başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yarıyılda yeterlik
sınavında sadece sözlü sınava alınır ve bu sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş
sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en geç bir ay içinde tez izleme
komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin
danışmanlığı anabilim dalı başkanlığına aktarılır ve yeni bir danışman atanır.
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(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın olması
durumunda ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme
komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili
disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde enstitü anabilim dalı
başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile komite üyeliklerinde
değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunma sınavı
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir ra-
poru sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez
önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başa-
rısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Öğrenci, tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı
bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması komite tarafından başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim
dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir.
Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değer-
lendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için doktora tez ça-

lışmasından üretilmek şartıyla aşağıda verilen kriterlerden en az birini yerine getirmiş olması
gerekir:

a) En az bir adet bilimsel makalesinin SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Üniversite-
lerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlan-
mış/yayıma kabul edilmiş olmak (DOI numarası almış olmak),

b) Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir yayına sahip olmak,
c) Uluslararası kongre ve/veya sempozyumlarda sözlü olarak sunulmuş ve bildiri ki-

taplarında basılmış tebliğe sahip olmak.
(2) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini kayıtlı olduğu enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde yazmak,
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b) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Öğrencinin en az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olmak,
şartlarını yerine getirmek zorundadır.
(3) Tez savunma sınavına girmek isteyen öğrenci, tez çalışmasını tamamlayarak danış-

manına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile tez çalışmasını hem
yazılı olarak hem de elektronik ortamda 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.

(4) Tez savunma sınavına girmesi enstitü tarafından uygun görülen öğrencinin tez sınav
jüri önerisi ve sınav tarihi ilgili anabilim dalı başkanlığından istenir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

(6) Öğrenci, ciltlenmemiş tezini, intihal raporunu ve jüri üyeliği görevlendirme yazısını
jüri üyelerine ulaştırır. Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(7) Tez savunma sınav tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden öğretim üyelerinin ve
katılımcıların görebileceği bir şekilde anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili panolarda ilan
edilir.

(8) Tez savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez
gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Ancak aynı jüri üyelerinin mazeretleri sebebiyle toplanamaması
durumunda jüri üyelerinde değişikliğe gidilebilir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden,
kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması veri-
lir.

Diploma
MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez sa-

vunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime veri-

lecek olan kopyalar hariç doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

doktora diploması almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından

onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-

öğretim programıdır.

(2) Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun

önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlikte, doktora tezi yerine sergi, konser, resital veya proje şeklinde sa-

natta yeterlik çalışması yapılabilir. Sanatta yeterlik programı ile ilgili usuller doktora programı

usullerine tabidir.

(4) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için

toplam yirmi dört krediden veya karşılığı AKTS ders yükünden az olmamak kaydıyla en az

sekiz ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan olu-

şur.

(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk sekiz krediden veya karşılığı

AKTS ders yükünden az olmamak kaydıyla en az on altı ders, uygulamalar, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-

şiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak

üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danış-

manı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en erken yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta ye-

terlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulu-

narak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında

düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-

cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş

olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı ola-

mayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş

olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-

malı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez sa-

vunma sınavını yapan jüri üyeleri ve tez çalışması için proje desteği aldı ise ilgili birime veri-

lecek olan kopyalar hariç sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş ta-

rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan

öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim

süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının

uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yarıyıldan az olmamak

kaydıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. İzinler öğrenim süresine dâhil edilmez.

İzin taleplerinin yarıyılın başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik

haklarından yararlanamaz.

(3) İzin süresi biten öğrenciler, enstitüye müracaat ederek kayıt döneminde kayıtlarını

yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat

hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, kendi isteği

ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

Disiplin işleri

MADDE 51 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 52 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitü tarafından,

enstitüde ya da Üniversite veya enstitü internet sayfasında ya da yerel veya ulusal gazetede

yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, kayıtları sıra-

sında enstitüye bildirdikleri adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır. Yanlış veya eksik

adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, adres kayıt siste-
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minde yerleşim yeri adresinin tespit edilememesi durumunda, enstitüde bulunan adresine ya-

pılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bu-

lunamaz.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Üniversiteler-

arası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yarıyılda azami ders yükü 27 kredi, yaz öğretiminde azami ders yükü 12 kre-

didir. Çift anadal ve yandal yapan öğrenciler danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal prog-

ramları kapsamında en fazla 12 kredilik ders alabilirler. Devam zorunluluğuna ilişkin 26 ncı

madde hükümleri saklıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2012 28408

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/12/2012 28508

2- 3/8/2014 29077

3- 3/12/2015 29551

4- 25/7/2016 29781
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2016/282 

Karar No : 2016/271 

Sarkıntılık suçundan mahkememizce 18/10/2016 tarih ve 2016/282 esas 2016/1271 sayılı 

kararı ile mahkememizin Görevsizliğine ve dosyanın görevli Ġstanbul Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiĢ olup, sanık Ġran uyruklu Aziz ve Mahnaz’dan olma 

1978 doğumlu YASHAR MOHAJERĠ’nin Türkiye'de belirli bir adresi bulunmadığı anlaĢılmakla; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen 

tebliğ olunur. 9868 

—— •• —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/595 

Karar No : 2013/20 

Kilitlenmek suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

mahkememizin 24/01/2013 tarih 2012/595 Esas 2013/20 Karar sayılı ilamı ile sanık FERNANDO 

LUIS HOPEZ CORONADO hakkında 5237 sayılı Yasanın 142/1-b, 35/2, maddeleri gereğince 1 

Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK nun 231/5 maddesi uyarınca Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 231/8 maddesi uyarınca 5 Yıl süre ile denetim süresine tabi 

tutulmasına karar verildiği ve yargılama gideri 20,00 TL den az olduğundan yargılama giderinin 

kamu üzerinde bırakılmasına ancak, Gerekçeli Kararın tebliği için Yurt dıĢına yazılan talimatın 

tercüme masrafları 655,00 TL’nin Efrain ve Alicia oğlu Peru 1955 doğumlu Peru VatandaĢı sanık 

FERNANDO LUIS HOPEZ CORONADO’nun Calle Guanes fertilizantes No. 11 colonia Vista 

Hermosa, Tlalnepantla, Meksika adresine talimat yazıldığı ve yazılan talimatın bildirilen adreste 

tanınmadığının bildirildiği ve tebligatın teslim edilemediğine dair tutanak tutularak mahkememize 

iade edildiği görülmüĢtür. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 9867 

—— • —— 
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/4 

Karar No : 2016/325 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/06/2016 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 10 Ay hapis, infaz süresince kamu hizmetlerinden 

yasaklılık (53/1-a-c (altsoy hariç) -d-e), velayet Hak. vesayet veya kayyımlık Hizm. men (altsoy) 

(TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan ReĢit ve Yıldız oğlu, 24/05/1972 doğumlu, Elazığ, Sivrice, 

KamıĢlık mah/köy nüfusuna kayıtlı ZABĠT ALATAġ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9866 
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Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/1229  

KARAR NO : 2016/523 

507 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası 

yazılı 14/07/2016 tarihli ilamı ile 3/5-1. cümle maddesi gereğince 10 AY HAPĠS, 80 TL ADLĠ 

PARA, 10 AY BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) 

cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Zeynep oğlu, 06/08/1991 doğumlu, Ġstanbul, Zeytinburnu, 

Telsiz mah/köy nüfusuna kayıtlı SEZER KALAYCIOGLU tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ĠLAN OLUNUR. 

HÜKÜM: Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere; 

1 - Sanığın sabit olan eylemine uyan 6545 sayılı Kanun ile değiĢik 5607 sayılı Kanunun 

3/5 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak 

takdiren 1 YIL HAPĠS ve 5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın suçunu ikrarı ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi lehine 

değerlendirilerek TCK.nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim 

yapılarak 10 AY HAPĠS VE 4 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

3 - Sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre TCK.nın 52/2 maddesi uyarınca gün adli 

para cezasının bir günü takdiren 20 TL den olmak üzere 80 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanığın sabıkalı olması nedeniyle Ģartları oluĢmadığından sanık hakkındaki hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına takdiren YER OLMADIĞINA, 

5 - 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 

08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 

5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının ("e" bendi dıĢında) tatbikine, 

6 - Sanık Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/1207 Esas 2014/149 Karar sayılı 

ilamı ile kasıtlı suçtan almıĢ olduğu hapis cezasından dolayı mükerrer olduğundan, sanığa verilen 

hapis cezasının TCK 58/6-7 madde ve fıkraları uyarınca mükerrerlere özgü infaz rejimine göre 

çektirilmesine ve cezasının infazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, 

7 - Dava konusu kaçak eĢyanın 5607 sayılı Kanunun 13/1 maddesi delaletiyle TCK'nun 

54/4 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE, 

8 - Katılan kurum vekille temsil edildiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca 1.800 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak 

katılan Gümrük Ġdaresine verilmesine, 

9 - Sanığın sarfına neden olduğu 2 davetiye giderinden ibaret 18 TL, keĢif gideri 66,93 TL, 

bilirkiĢi ücreti 200 TL, 3 posta gideri 6,50 TL olmak üzere toplam 291,43 TL yargılama giderinin 

sanıktan alınarak hazineye irat kaydına, 

Dair; sanık ve katılan idare vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 

bir hafta içerisinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle, 

Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 

 9661 
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Bodrum 1.Asliye Ceza Mahkemesinden:  

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Katılan 

Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum 

Yeri-Tarihi Suç Cezası 

1 2008/705 2014/3 14.01.2014 
Ali 

CAN 
Ziya 

Üsküdar 

06/05/1969 

5237 Sayılı Türk 

Ceza Kanununun; 

142/1-B. Maddesi 

Uyarınca Hırsızlık 

2 Yıl 11 

Ay Hapis 

Cezası 

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

ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 
Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen Hüküm ile Temyiz BaĢvuru 
Dilekçesinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince Resmi 
Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan 
masrafları sanıklardan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 9660 

—— • —— 
Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/1105 
Karar No : 2016/304 
Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar; 
Akram ve Sana Saeb kızı, 01/01/1990 IRAK doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı SANA 

SAEB AKRAM, 
Hamad ve Sımah Abdullah kızı, 01/01/1968 IRAK doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı 

SĠHAM ABDULLAH HAMAD, 
Husseın ve Husseın oğlu, 01/01/1988 IRAK doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı HUSSEIN 

QASIM HUSSEIN ve, 
Saib ve Suham oğlu, 14/04/1992 IRAK doğumlu, Irak nüfusunda kayıtlı RANJ SAEB 

AKRAM; 
Haklarında yapılan yargılama sonucunda Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesince açılan 

kamu davasında tüm sanıkların beraatlerine dair karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde 
Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanıklar SANA SAEB AKRAM, SIHAM 
ABDULLAH HAMAD, HUSSEIN QASIM HUSSEIN ve RANJ SAEB AKRAM'a tebliğ 
edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 9599 —— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/782 
KARAR NO : 2015/756  
DAVACI : K.H. 
MÜġTEKĠ : BAHRĠ KIRBAġ, Ramadan ve Zeynep oğlu, 08/03/1962 

Kokoshane/Bulgaristan D.lu, Ġstanbul, GaziosmanpaĢa, 
Barbaros Hayrettin PaĢa mah/köy N.K.lı. Karadeniz Mah. 
1104/1. Sk. No: 26 Ġç Kapı No: 2 GaziosmanpaĢa/ĠSTANBUL 
adresinde oturur. TC: 23384116648 

SANIK : ERDAL GYUNER RAMADAN, Güner ve Gyulten oğlu, 
1993 Bulgaristan D.lu, Bagema 71 08877006 Haskova 
BULGARĠSTAN adresinde oturur. 

SUÇ : Yaralama 
SUÇ TARĠHĠ : 25/07/2012 
ASIL KARAR TARĠHĠ : 15/09/2015 
EK KARAR TARĠHĠ : 04/10/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Erdal Gyuner Ramadan hakkında Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nin 2013/782 esas 2015/756 karar sayılı ek kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/1 
maddesi gereğince sanık hakkında hapis cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verildiği, sanık ve müĢteki bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve 
devamı maddeleri gereğince hükmün müĢteki ile sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulmadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan 
olunur. 9600 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEDEK PARÇA ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz ĠĢ Makinalarında ve PC400 Ekskavatörde kullanılmak üzere (22 

Kalem) Yedek Parça Alım iĢi Açık Ġhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/543242 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-416 20 01 Faks: 0286-416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi:  : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : ĠĢletme Müdürlüğümüz ĠĢ Makinalarında ve PC400 

Ekskavatörde kullanılmak üzere (22 Kalem) Yedek 

Parça Alımı iĢi 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 27/12/2016 Salı günü saat 15:00 

d) Dosya no : 244-KÇLĠ/2016-0752 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 27/12/2016 Salı günü saat 15:00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10884/1-1 
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KAYNAK MASASI VE BAĞLANTI SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Kaynak masası ve bağlantı seti 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2016/541751 

Dosya no : 1626537 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kaynak masası ve bağlantı seti (1 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü. 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 22.12.2016 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartname cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.12.2016 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 10876/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek 

Yüksekokulu bünyesine çeĢitli alanlarda; 21 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar 

tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme  

2 
Ġnsan Kaynakları Yönetimi, 

Ġnsan Kaynakları 
Prof., Doç. 

2 Yönetim ve Organizasyon Prof., Doç. 

1 Stratejik Yönetim Prof., Doç. 

2 Örgütsel DavranıĢ Prof., Doç. 

1 Toplam Kalite Yönetimi Prof., Doç. 

1 ĠĢletme Yönetimi Prof., Doç. 
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Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı 

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

ĠnĢaat Mühendisliği 1 ĠnĢaat Mühendisliği / Yapı 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Ġç Mimarlık (Ġngilizce) * 2 Ġç Mimarlık, Mimarlık 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Mimarlık (Ġngilizce) * 1 Mimarlık 
Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

Elektrik - Elektronik 

Mühendisliği 
1 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik 

Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik 

HaberleĢme, Elektronik 

Bilgisayar Eğitimi 

Doçent 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı (Ġngilizce) * 
2 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık, ġehir ve Bölge 

Planlama 

Yardımcı 

Doçent 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 
2 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, 

Mimarlık, Ġç Mimarlık 

Yardımcı 

Doçent 

Sermaye Piyasaları ve 

Portföy Yönetimi 
1 

Sermaye Piyasası, Muhasebe 

Finans 
Profesör 

Meslek 

Yüksekokulu 

DiĢ Protez Teknolojisi 1 Endodonti 
Yardımcı 

Doçent 

Elektronörofizyoloji 1 Nöroloji 
Yardımcı 

Doçent 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır. 10924/1-1 

—— • —— 
Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı HYB Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası 

Fesih 

Tarihi Fesih Gerekçesi 

AYġE DEMET ÖZGE ARTI 

ETKĠ PROJE DANIġMANLIK 
27-HYB-4163 TS 13573 15.11.2016 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadı 

SERVET ASEFLER 27-HYB-3937 TS 12820 02.11.2016 Firma Ġsteği 

HEDEF Ġġ MAKĠNALARI-

ĠBRAHĠM HALĠL YILDIZ 
27-HYB-3882 TS 12510 15.11.2016 

Yıllık Vizesini 

Yaptırmadı 

MĠRA TIP SANAYĠ VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 
27-HYB-1218 TS 12426 16.11.2016 

Talimata 

Aykırılık 

DEMĠROĞLU MOBĠLYA- 

ABDULLAH DEMĠR 
27-HYB-4048 TS 12487 01.11.2016 

Talimata 

Aykırılık 

COġKUN LPG - COġKUN 

BESLE 
27-HYB-997 TS 12664-1 30.11.2016 Firma Ġsteği 

NEVZAT AYDIN 27-HYB-3906 TS 12820,11939 23.11.2016 Firma Ġsteği 

 10875/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Sinan Mahallesi, F36B16A3B pafta, 8456 ada, 6 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Abdullah FENER’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110261748338); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16204 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10905/1/1-1 

————— 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Fatih Mahallesi, 21N-4A pafta, 1430 ada, 66 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Bayram KARTAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110428895413); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16201 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/2/1-1 

————— 

Sakarya Ġli, Adapazarı Ġlçesi, Tekeler Mahallesi, 31L2 pafta, 2781 ada, 10 no.’lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Eko Sistem ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0054311454252612); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Halil Ġsmail KAHRAMAN‖ın Yetki belge numarası almak için, Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile 

yetki belge numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16222 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/3/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Küçük KayaĢ Mahallesi, P 39 pafta, 35648 ada, 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Faruk UÇAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110411275557); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16221 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/4/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-2C pafta, 45187 ada, 1 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. Maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Fazlı CANDAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110203187466); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, Ġptalin Yapı  

Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16202 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/5/1-1 

————— 

Ġzmir ili, Tire Ġlçesi, 9 pafta, 1022 ada, 97 parsel ve 31LIVC pafta, 1473 ada, 15 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıların yapı müteahhidi Çapkan ĠnĢ. ve Taah. Tic. Ltd. ġti. (Yetki Belge No: 

0035315593116165) ile Ģirket müdürü Ferhat ÇAPKAN hakkında 11.09.2016 tarihli ve 29828 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal iĢlemi, söz konusu 

yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık 

Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16228 sayılı Olur’u ile kaldırılmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/6/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Esenevler Mahallesi, F36B16C2B pafta, 302 ada, 3 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Hamza TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0055111340324538); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16216 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/7/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, AkĢemsettin Mah., P-35 pafta, 36416 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Hüseyin ġANA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006111465644412); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16218 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/8/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIIB pafta, 45255 ada, 7 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Ġsa DEMĠR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110326946430); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16203 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/9/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Plevne Mahallesi, 4631 ada, 9 no.’lu parseldeki yapıda görev 

ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 

getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġsmail BOSTAN’ınYetki belge 

numarası almak için, Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci 

maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine, 

Kararın Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16213 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/10/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Kirazlıdere Mahallesi, F22D25D2D pafta, 325 ada, 2 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ġsmet TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0034111289104056); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16205 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/11/1-1 

————— 

Kırıkkale Ġli, Çalılıöz Mahallesi, - pafta, 824 ada, 38 no.’lu ve Yenimahalle, - pafta, 677 

ada, 38 no.’lu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġzzet YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0006111880612038); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16210 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/12/1-1 

————— 

Manisa Ġli, Soma Ġlçesi, Rıfat Karaca Sokak, 28.26.M.A. pafta, 480 ada, 131 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Soma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Muhammet YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0045111532534056); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16214 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/13/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi, F36B16A4A pafta, 3836 ada, 2 no.’lu 

parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Mustafa BARLAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110345325065); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16215 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/14/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Kestel Ġlçesi, Ahmet Vefik PaĢa Mahallesi, H22D10A1B pafta, 540 ada, 8 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mustafa KORKMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0016110128273166); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16208 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/15/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mah., 21 H-3B pafta, 386 ada, 1 no.’lu, 21H-3A 

pafta, 3639 ada, 5 no.’lu, 21 H-3B pafta, 388 ada, 1 no.’lu ve 21 H-3B pafta, 385 ada, 6 no.’lu 

parsellerdeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

O.F.K. Emlak Harf. ĠnĢ. TaĢ. Paz. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006315189437421); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Süleyman KILIÇ’a ait yetki belgesi numarasının 

(0006110403543648) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16206 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/16/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Beypazarı Ġlçesi, AyvaĢık Mahallesi, H27C09C3D pafta, 1573 ada, 22 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Beypazarı Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Orhan DEMĠR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110085118356); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16224 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/17/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, 36072 ada, 9 no.’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak 

Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―Seçkin DEMĠR’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0006110328768012); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16219 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/18/1-1 

————— 

Kocaeli Ġli, Derince Ġlçesi, 19K2B pafta, 1925 ada, 10 no.’lu parsel üzerindeki yapılarda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Derince Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tbn Yapı Malz. Mim. 

ĠnĢ. Taah. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0041311235621502); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 
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ġirket müdürü olan ―Murat TABAN‖ın Yetki belge numarası almak için, Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile 

yetki belge numarasının verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16220 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/19/1-1 

————— 

Tekirdağ Ġli, Çorlu Ġlçesi, 30NIV pafta, 2490 ada, 3 no.’lu parsel üzerindeki yapılarda 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Çorlu 

Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Türkyap Yapı San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0059312392216056); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beĢ) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

ġirket Müdürleri Serdar ATĠK ve Muammer ÜNLÜBAġ’a Yetki belge numarası almak 

için, Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beĢ) yıl 

süre ile yetki belge numarasının verilmemesine, 

Söz konusu yapının ġantiye ġefliği görevini üstlenen inĢaat mühendisi ―Bahri DURSUN 

(Oda Sicil No: 52143)‖un kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında iĢlem 

yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16217 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/20/1-1 

————— 

Sakarya Ġli, Adapazarı Ġlçesi, Tekeler Mahallesi, 31M1 pafta, 888 ada, 183 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Vedat ARSLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0054110455334748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16223 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/21/1-1 

————— 

Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Tandoğan Mahallesi, 67 KJ III D pafta, 769 ada, 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Zeyyit ÇERBAġ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110398286640); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 30.11.2016 tarihli ve 16225 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10905/22/1-1 
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