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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza ve

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavı” tanımındaki

“ya da yalnızca yazılı sınavı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan  “Sınav ku-

rulu” tanımındaki “kurulu,” ibaresi “kurulu veya kurulları,” ve “Unvan değişikliği sınavı” ta-

nımındaki “yazılı” ibaresi “yazılı ve sözlü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (b) bentle-

rinin (2) numaralı alt bentlerine “diş tabibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim rehberi,

kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar” ibaresi ve aynı fıkranın (c) ve (d)

bentlerinin (2) numaralı alt bentlerine “öğretmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim

rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar” ve aynı bentlere “veri ha-

zırlama kontrol işletmeni” ibaresinden sonra gelmek üzere “,hayvan sağlık memuru” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı

ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş”

ibaresi “altmış” şeklinde ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde sınav kurulu yazılı sınava ilişkin

itirazları, sınavı yapan kuruma iletir. Kurum on gün içinde gerekli incelemeyi yaparak sonucunu

sınav kuruluna bildirir. Yazılı sınavın Genel Müdürlükçe yapılması durumunda itirazlar sınav

kurulunca değerlendirilir. Sınav kurulu itiraz üzerine verilen kararı ilgiliye tebliğ eder. İtiraz

üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ceza

infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu için”

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas

alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
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Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde, görevde yükselme sınavında başarılı ol-

malarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personel, başarı sı-

ralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından iti-

baren beş iş günü içerisinde, yazılı olarak yazılı sınav kuruluna itiraz edebilir. Sınav kurulu bu

itirazları, beş iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ eder. İtiraz üzerine verilen ka-

rarlar idari yönden kesindir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sınav kurulları ve görevleri

Madde 16 – Sınav kurulları Genel Müdür tarafından belirlenir. Yazılı sınav kurulu, en

az biri personel biriminde görevli beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanlığını

Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısı yapar. Yazılı sınav kurulunu

teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç

öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sözlü sınav kurulu, en az biri personel biriminde görevli, beş asıl ve beş yedek üyeden

oluşur. Kurulun başkanlığını Genel Müdürün belirleyeceği genel müdür yardımcısı veya daire

başkanı yapar. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak perso-

nelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük sevi-

yede olamazlar. İhtiyaç halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulu üyeleri eşlerinin, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarının sınavlarında

görev alamaz. Bunların yerine yedek üye görevlendirilir.

Yazılı sınav kurulu, görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması,

sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlarının sonuçlandırılması ile yazılı sınavlara ilişkin diğer işleri

yürütür.

Adayların sırf sözlü sınava ilişkin itirazları sözlü sınavı yapan sınav kurulunca değer-

lendirilir. Adayın hem nihai başarı listesine hem de sözlü sınava ilişkin itirazı bulunması halinde

itirazının sözlü sınavına ilişkin kısmı sözlü sınav kurulunca incelenerek yazılı sınav kuruluna

bildirilir. Yazılı sınav kurulu adayın nihai başarı listesine ilişkin itirazını da sonuçlandırarak il-

gilisine tebliğ eder. 

Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sözlü

sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere” ibaresi, ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan

“yazılı olarak” ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkranın ilk cümlesindeki

“unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONELİN, BU GÖREVLERİNİN

İFASINDAN DOĞDUĞU İDDİA EDİLEN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA MÜDAFİ OLARAK

BELİRLEDİĞİ AVUKAT VEYA AVUKATLARIN ÜCRETLERİNİN
ÖDENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Terörle
Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlar-
dan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya
Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Ge-
nel Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Asayiş Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı,
Mali Hizmet Birim Başkanı  ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,”

“ç) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Sahil Güvenlik Komutanı tarafından belirlenen
Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Harekat Başkanı, Personel Başkanı, Maliye Başkanı, İs-
tihbarat Başkanı ve Hukuk Müşavirinden,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı

birlikte yürütür.

—— • ——
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu
organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/1/2008 26768

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/3/2014 28948
2- 7/9/2014 29112
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YABANMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal kalkınma hedefleri ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak, Bolu ili ve

çevresinde yaban hayatı ve kanatlı hayvancılık konularında ortaya çıkan veya çıkabilecek so-
runları belirlemek, çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı olmak, 

b) Yaban hayatı temel olmak üzere, Bolu ili ve çevresini kapsayan tüm ekolojik ve eko-
nomik flora ve fauna varlıklarını konu edinen ve bunlar üzerinde araştırma, uygulama ve üretim
esaslı çalışmalar gerçekleştiren işlevsel birim oluşturmak, 

c) Birim bünyesinde elde edilen çalışma sonuçlarının Üniversite ve diğer araştırma ku-
rumları ile paylaşmak, 

ç) Merkez faaliyetleri esnasında kalkınma planları ve programlarında belirtilen hedefler
doğrultusunda araştırma gereksinmelerinin tespit edilmesi, bilimsel araştırma ortamı oluştu-
rulması ve araştırıcılığın özendirilmesi ile Merkez bünyesindeki ve dışındaki araştırıcı ve teknik
personelin teorik, uygulama ve teknik becerilerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi üzerine çalış-
malar yapmak,

d) Yönetim Kurulunca kabul edilen çalışma ilkeleri, kısa, orta ve uzun vadeli programlar
çerçevesinde, araştırma ve uygulama projeleri yürütmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bolu ili ve çevresinin yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi kapsamında öncelikli olarak

yaban hayatı ile ilgili mevzuat, uluslararası sözleşme ve antlaşmalar doğrultusunda araştırmalar
yapmak, ekonomik gelişim ve koruma hususu çatışması ve diğer güncel sorunlara çözüm yolları
aramak, bu amaçlarla araştırıcı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek,
üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla proje verme, proje alma ve işbirliği yapmak, ulus-
lararası araştırma kuruluşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda ortak projeler hazırlamak
ve uygulamaya koymak,
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempoz-

yumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda

eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapmak ve bilimsel veya tekno-

lojik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor, bül-

ten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

ç) Bolu ili ve çevresinin, özellikle kırsal kesimlerin yaban hayatı ile iç içe olması ve

insan-yabani hayvan çatışmasının yaşanma oranının yüksekliği ve bu çatışmadan zarar gören

yabani hayvanların çokluğu sebebiyle yaban hayatı için rehabilitasyon çalışmaları başlatmak,

bu konuda uzman personel istihdam etmek ve yenilerinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, ge-

lişmiş ve tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri ya-

kından izleyerek rehabilitasyon merkezinin teknolojisini geliştirmek, yeni bilgi ve teknoloji

üretmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla karşılıklı destek alışverişini sağlamak,

d) Rehabilitasyon merkezinin yaban hayatı varlığı ile birlikte, rehabilitasyona ihtiyaç

duyan evcil hayvan varlığına da hitap ederek yerel halka hizmet sunmak,

e) Kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan

talep edilecek projeleri yapmak ve uygulamak,

f) İlgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yaban hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı ve

üretimi için ortam hazırlamak,

g) Bolu ili ve çevresine ait olan, öncelikle Bolu ilini temsil edecek flora ve faunanın

korunması, incelenmesi amacıyla yetiştirme çiftliği ve bu doğal kaynakların sergilenmesine

yönelik bir müze alanı oluşturulması çalışmalarında bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar

görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği müdür yardım-

cılarından birisi, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulunun en

kıdemli üyelerinden başlamak üzere bir üye Müdüre vekâlet eder.

19 Ocak 2017 – Sayı : 29953                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerine

göre yönetmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve

alınan kararları uygulamak,

c) Araştırma ve uygulama programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleş-

mesi için gerekli önlemleri almak,

ç) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, 

e) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve

işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sun-

mak,

f) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

g) Merkezin personel ve diğer ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu

üyeleri, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından seçilir. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üye

yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Süresi dol-

madan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine

yenileri görevlendirilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına ka-

tılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır ve başkanlığını Müdür yapar.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri

planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek,

Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Merkezin amaçlarına uygun araştırma, proje, yayın, öğretim ve diğer çalışma alan-

larına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,
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e) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalara ilişkin esasları ilgili mev-
zuata göre belirlemek,

f) Eğitim ve araştırma programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve
benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

g) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine ilişkin konuları karara bağlamak,
ğ) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,
h) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak, 
ı) Gerekli görülen hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon

grupları oluşturmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat

ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ilgili diğer fakülte bölümlerinin öğretim üyeleri ve diğer ilgili ku-
rum ve kuruluşların Merkezin faaliyet alanında uzman kişiler arasından Müdür tarafından öne-
rilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır, Merkez ile
ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan istenilen bilgi ve deneyimleri ak-

tararak, önerilerde bulunmak,
b) Merkez ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında iletişim kurulması konusunda öne-

rilerde bulunmak,
c) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan

her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine

bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine bağlı

enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Başarı puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not orta-

laması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,

d) Enstitü: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Enstitülerini,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili

anabilim dalını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalının

lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent un-

vanlı öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu (EABDK): Anabilim dalı başkanının başkan-

lığında, varsa yardımcıları ile o enstitü anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından olu-

şan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek

üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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ı) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations Sınavını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

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

k) Müdür: Enstitü müdürünü,

l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciyi,

m) Rektör: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörünü,

n) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip

veya derleyip, yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre ha-

zırladığı çalışmayı,

o) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,

p) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’ce teklif edilip EYK’ce belirlenen ve doktora te-

zini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

r) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sına-

vını,

s) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,

ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alı-

nacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, ens-

titü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Belirlenen kontenjanlar enstitü ve/veya

Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. İlanda program adları, son başvuru tarihi, başvuru ko-

şulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl ba-

şında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Yüksek lisans programına başvuru esasları

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular aşağıdaki esaslara göre ya-

pılır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayın eğitim dalı yönünden ilgili

EABD’ce uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak

yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üni-

versitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul

gören sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması gerekir. 

c) Lisansüstü eğitim için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların Yükseköğretim

Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavına bu sınavlara eşdeğerliği
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kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından kendi alanının dışındaki başka bir yabancı

dil sınavına girdiğini gösterir belgeye sahip olması gerekir. Anabilim/anasanat dallarınca mi-

nimum bir dil puanı barajı konulabilir.

ç) Yabancı dille eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında eğitimin yapıldığı yabancı

dilde, anabilim/anasanat dallarınca daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda, adayın en az

55 puan aldığını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

d) Anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar me-

zunlarından ALES şartı aranmaz.

e) Uluslararası öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve

esaslara uygun olması gerekir.

Doktora programına başvuru esasları

MADDE 7 – (1) Doktora programına başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Doktora programına başvuracak adayın eğitim dalı yönünden EABD’ce uygun gö-

rülen bir lisans diplomasına ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması; yüksek lisans me-

zuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri olması ve lisans diplomasıyla

başvuranların ise lisans mezuniyet notunun 4 tam not üzerinden en az 3,0 olması gerekir.

b) Adayın ALES’ten başvurduğu program türünde en az 55 puana, lisans diplomasıyla

başvuranların en az 80 puana sahip olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e

eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan bunlara eşdeğer bir puan almış

olması gerekir.

c) YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğer sayılan ve ulusal

veya uluslararası düzeyde kabul gören yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer bir puan

almış olması gerekir.

ç) Bilim alanı yabancı dil olan doktora programına adayların kabulünde bilim alanı di-

linden en az 80 ve kendi bilim alanının dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavlarının ya da ÖSYM tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen uluslar-

arası yabancı dil sınavlarının birinden de en az 55 puan alması gerekir. 

d) Yabancı dille eğitim yapılan anabilim/anasanat dallarında eğitimin yapıldığı yabancı

dilde, anabilim/anasanat dallarınca daha yüksek puan belirlenmediği durumlarda, adayın en az

55 puan aldığını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

e) Mezuniyet not ortalamalarında 4’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır. 

f) Uluslararası öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul ve esas-

lara uygun olması gerekir.

Başvuru değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve EABDK’nin önerdiği,

EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapı-

lacak mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Spor, yetenek

gibi uygulama sınavı ile öğrenci alan enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalları için kriterler

Senato kararı ile belirlenir.
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b) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat

puanının 100 üzerinden en az 55 olması gerekir. 55 puanın üzerinde kontenjanı dolduracak

aday olmaması durumunda, kontenjan doldurulmak zorunda değildir.

c) Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek

olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Doktora için öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, lisans derecesi

ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve EABDK’nin önerdiği, EYK’nin

belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakat

notunun %25’inin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Spor, yetenek gibi uygulama

sınavı ile öğrenci alan enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalları için kriterler Senato kararı

ile belirlenir.

b) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı

dil puanı ve mülakat puanının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 60 puanın üzerinde kon-

tenjanı dolduracak aday olmaması durumunda, kontenjan doldurulmak zorunda değildir.

c) Kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve kontenjan sayısı kadar aday yedek

olarak ilan edilir. Mülakata girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Doktora/sanatta yeterlik değerlendirme sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. 

(3) Sanatta yeterlik öğrenci kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer

fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle

başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran

adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına

sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken bel-

geler Senato tarafından belirlenir.

c) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

ç) ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat

sınavının %25’i değerlendirmeye alınır. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul
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edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir

üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri

ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde (a) bendi hükümleri

uygulanır.

(4) Tezsiz ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve

yerleştirilme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Adayların lisans diplomalarına sahip olmaları gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES notu aranmaz.

c) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlen-

dirilmesinde; adayların lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınır. Notların eşit olması duru-

munda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.

ç) Tezsiz ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları için mülakat yapılmaz.

d) Adayların başarı puanları, yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Kontenjan

sayısınca öğrenci başarılı sayılır. Kontenjan sayısınca asil ve yedek aday listeleri enstitü tara-

fından ilan edilir.

Kesin kayıt

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirmeye hak kazanan

adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını şahsen

yaptırmak zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hak-

kını kaybederler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına

göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır. 

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış

olan adaylar.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı

alanından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler; yüksek lisans öğrencileri

için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve bir

takvim yılı içerisinde olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile be-

lirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sa-

yılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu

ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık progra-

mında ders alan ve iki yarıyılda başarılı olamayan öğrenciler her bilimsel hazırlık ek dönemleri

için ücretlerini öderler. 
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Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli

konuda bilgisini artırmak için EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ilgili dönemde

açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik

haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında

enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olmaları halinde,

derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri

EYK’ce karara bağlanır. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak al-

dığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü

eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim ku-

rumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış

öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan sayısınca

kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde 6 ncı maddedeki esaslar uygu-

lanır.

(2) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve

geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden

başarı notu ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az 2,5, doktora için

en az 3 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğ-

renci kabulü başvuruları sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki inti-

bakına EABD’nin görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan

adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak

zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybe-

derler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik

kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kay-

dolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci ücretini yatırmadığı dö-

nemler için kayıt yaptırmamış sayılır, ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 15 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri

süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir.

Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam

sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin notunu bir sonraki dönem başlamadan
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başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan

dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilir. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması du-

rumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(2) Danışman, bir dönemde en fazla iki uzmanlık alan dersi açabilir. Ayrıca, danışman-

lığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi boyunca en fazla dört, doktora

öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz dönem uzmanlık alan dersi açabilir.

Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konuları benzer olduğunda ortak olarak uz-

manlık alan dersi açıp yürütebilir. 

(3) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uy-

gulanır. 

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygula-

maların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya söz-

lü-uygulamalı yapılabilir. Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisansta en

az 2,0, doktorada ve sanatta yeterlikte en az 2,5 olması gerekir. Notların eşdeğerlikleri tablosu

olarak Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan tablo esas alınır. 

(3) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edi-

len öğrencilere sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce belirlenir.

(4) Uzmanlık alan dersleri ve seminer başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve

genel not ortalamasına katılmaz.

(5) Mezuniyet not ortalamalarında 4’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.

Farklı not birimlerinin dönüştürülmesinde YÖK not çevrim tablosu esas alınır.

İtiraz

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne

yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata

MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış

olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD

başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen

notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması

gerekir.

Not ortalaması

MADDE 19 – (1) Not ortalaması, öğrencinin bir yarıyılda aldığı her dersin notu ile

kredisinin çarpımları sonucu elde edilecek toplamın, krediler toplamına bölünmesi ile bulunur.

Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.
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Genel not ortalaması

MADDE 20 – (1) Genel not ortalaması; not ortalamasının hesaplanmasındaki yol iz-

lenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü

dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasında tekrar edilen derslerden alınan en son not

dikkate alınır. Mezuniyet için gerekli genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora

ve sanatta yeterlik için en az 3,0 olması gerekir. 

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir

yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri

lisansüstü programda alması zorunlu olan kredinin %50’sini geçmemek şartıyla başarılı olduk-

ları dersleri; danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler. 

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorun-

dadırlar. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın

önerisi, EABD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirimi ile başka bir ders alabi-

lirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri

tekrar alabilirler.

Kayıt dondurma

MADDE 23 – (1) EYK; lisansüstü programına; kendisinin ve birinci dereceden yakı-

nının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alınma, görev yerinin değişmesi ve

benzeri gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğ-

rencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı ve-

rebilir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz. Öğrenci ücretini yatırmak zorundadır.

Kayıt silme

MADDE 24 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü

müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt

ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK’ce silinir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı; örgün tezli, tezsiz ve uzaktan tezli, tezsiz

eğitim olmak üzere dört şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürü-

tüleceği EYK’nin teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversite tarafından

tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli

yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
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alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-

rine sayılabilir. Aynı koşullar öğrencinin tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans

programına geçişi için de geçerlidir. Tezli-tezsiz programlar arasında geçiş; öğrencinin başvu-

rusu, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nin onayı ile yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez

çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-

ramı kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS

kredisinden oluşur. 

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile

diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini

alabilirler. 

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez

savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili

hususlar Senatoca belirlenir. 

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu

onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversite tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde

Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yüksek-

öğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite

kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.  
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Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi EABD başkanlığına teslim eder. Enstitü tarafından

ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler tez savunma jürisinin

sayısı kadar EABD başkanlığınca enstitüye gönderilir. Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma

sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDK’nin kararı ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK

onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere

en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler Üni-

versite içindeki öğretim üyeleri ve/veya doktoralı öğretim görevlilerinden ve/veya diğer yük-

seköğrenim kurumlarındaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD, jüri üyelerini; savunulacak tez

konusuna uygun uzmanlık alanına sahip öğretim üyeleri arasından seçer.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir. 

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,

en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin

üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(5) Yüksek lisans tez jürisi belirlenen sınav tarihinde, hazırladıkları kişisel raporlar ile

birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan seçer. Sınav

tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. 

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci

sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden

savunur. Tezi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu belirlemek zorundadır.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla,

ilgili EABD bünyesinde söz konusu programın tezsiz yüksek lisans programı da olması halinde,

kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını (CD/DVD) tez sınavına giriş  tari-

hinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
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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/ana-

sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuni-

yet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı

bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir. 

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

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 32 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye

mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını

göstermektir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 33 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem pro-

jesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dö-

nem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir

rapor vermek zorundadır.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en

çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçi-

lebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile

diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini

alabilirler.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 34 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi,

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl,

en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 35 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin

önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yar-

dımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi

belirler. Danışman değişikliği EYK kararıyla yapılır.
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Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan
eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın
onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi dersi başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından be-
lirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygula-
nabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, li-
sans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini
alabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-
lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABDAK’nin önerisi ile
EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak
üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 41 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz
yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın
onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı

MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 43 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik

sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans

derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sı-

navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile

diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini,

lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

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

(4) Doktora programları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. 

Süre

MADDE 44 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler için en fazla oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için en fazla ondört yarıyıldır. 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

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

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(3) Doktora programını tamamlayabilmek için, tez önerisi kabulünden sonra yapılacak

en az üç tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir. 

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) 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, ilgili EABD’nin bu alanda açılmış tezsiz yüksek lisans programı

olması durumunda, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-

me şartları Senato tarafından belirlenir. 
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Danışman atanması

MADDE 45 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanının ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez

konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zo-

runludur. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yö-

netim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak

seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.  

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez

danışmanı; danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniver-

sitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyelerin-

den EYK’ce atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danış-

manı tarafından yürütülür. Danışman; lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler ara-

sından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın kayıt tarihleri içerisinde enstitüye

bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez enstitünün belirlediği akademik takvimde

belirtilen tarihler arasında girer. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABDK’nin teklifi ve EYK’ce

belirlenir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve

enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından

düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-

lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,

danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-

pılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-

nav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca

enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
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Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi,

EABDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka

enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının

atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi,

EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-

risini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık

süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-

vunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının

tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD başkan-

lığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise

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

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden

en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan

çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-

lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite ta-

rafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir. Öğrencinin tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca ens-

titüye bildirilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, enstitünün tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı tezden iki adedini EABD başkanlığına teslim eder. EABD tarafın-

dan usul yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra tez yazım kılavuzuna uygun olan tezler,

tez savunma asil ve yedek jüri üyesi sayısı kadar EABD başkanlığınca enstitüye gönderilir.
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(2) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABD’nin kararı

ile enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi

kesinleşir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi; danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

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

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

sinden oluşur. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. 

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu yönetmelikte belirtilen gerekli şart-

ları yerine getirmeleri koşulu ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması

MADDE 50 – (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/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili ensti-

tüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç adet (CD/DVD) kop-

yasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil

yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim ku-

rulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getir-

meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından

yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-

seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği

tez sınavı tarihidir.

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

kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri

bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygu-

lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS

kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden

yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul

edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

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

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

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

Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile

ilişiği kesilir.

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

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

rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(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, EABD bünyesinde ilgili programın tezsiz yüksek

lisans programı olduğu takdirde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 53 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,

resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-

cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu

ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın,
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en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-

ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta

yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi

için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez da-

nışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de ola-

bilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 54 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını

jüri önünde sözlü olarak savunur.

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

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

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

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

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

karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

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

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

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

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

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

üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir.

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

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

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

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

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

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

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

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

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

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

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

olamayanlar için talepleri halinde, EABD’nin ilgili alanda tezsiz yüksek lisans programı olması

durumunda, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine

göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-

şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda hazırlanmış üç kopyasını

(CD/DVD) tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve

tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Ens-

titü 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

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Telif ücreti

MADDE 56 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayınlanması halinde telif

ücreti ödenmez.

Disiplin

MADDE 57 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin iş ve işlemleri, Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin

altıncı fıkrasında yer alan “tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla li-

sansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü uygulanmaz. 

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniver-

sitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların
gerektirdiği eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bahar yarıyılı: Bahar dönemi kaydının başladığı günden, güz dönemi kaydının baş-

ladığı güne kadar olan süreyi,
ç) Başarı puanı: Öğrencinin ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının

belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puanı,
d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye, ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek

üzere ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üye-
sini,

e) Enstitü: Kafkas Üniversitesine bağlı enstitüleri,
f) Enstitü anabilim dalı (EABD): Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim dal-

larını,
g) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalının lisans-

üstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı
öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim-öğretim programları bulunan ve/veya ortak eğitim-öğretim programı yü-
rüten anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili enstitü kurulunu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan ilgili enstitü yönetim kurulunu,

ı) Güz yarıyılı: Güz dönemi kaydının başladığı günden bahar dönemi kaydının başladığı
güne kadar olan süreyi,

i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için teorik ders saatlerinin yanı sıra la-
boratuvar, klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri
eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,
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j) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğre-
nim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne
dayanan kredi sistemini,

k) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli/tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik
programlarını,

l) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı

olan öğrenciyi,
n) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,
o) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu araştırıp, inceleyip

veya derleyip yarıyıl içerisinde sözlü olarak sunduğu ve enstitü tez yazım kurallarına göre
yazılı olarak enstitüye teslim ettiği çalışmayı,

ö) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini, 
r) Tez izleme komitesi (TİK): EABD’de hazırlanan tezlerin bilimsel olarak inceleme

görevini üstlenen komiteyi,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ş) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit  Sınavını,
u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açma, Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme ve Ders Tekrarı

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü programları, enstitülerin anabilim/anasanat dalları, ilgili fakültelerin bö-

lüm, anabilim/anasanat dalları esas alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır ve yürütülür.
b) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili

enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dallarından
değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla,
yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tara-

fından belirlenerek enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar ilgili enstitünün kurulla-
rında görüşülerek karara bağlanır, Senatoya sunulur ve Senatoda kabul edildikten sonra Rek-
törlük tarafından ilan edilir.

(2) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler
ve yabancı dil sınavının tarihi ile diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl
başında verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı ör-
neği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına
dayanılarak işlem yapılır.

(3) İlanın yayınlanmasından sonraki ilk hafta içerisinde ilgili EYK toplanarak asil ve
yedek aday ilan tarihi ile asil ve yedek adaylar için kesin kayıt tarihlerini belirler ve kendi in-
ternet sitesinden ilan eder. Kesin kayıt tarihleri çok geçerli bir mazeret olması durumunda sa-
dece Senato kararıyla değiştirilebilir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görü-

lecek bir lisans diplomasına sahip olması,
2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuar öğrencileri hariç ALES’ten ilgili puan tü-

ründe en az 55 puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES sınavına eşdeğer kabul
edilen herhangi bir sınavdan buna eşdeğer bir puan almış olması,

gerekir.
b) Doktora programına başvurabilmek için adayın;
1) Eğitim dalı yönünden, ilgili enstitü kurullarının ve Senatonun kararı ile uygun görü-

lecek bir tezli yüksek lisans programından veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli
tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesinden ya da bütünleşik eğitim veren fakül-
telerin birinden mezun olması,

2) Lisans diploması ile başvuracakların, lisans mezuniyet not ortalamalarının  100 tam
puan üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 olması,

3) ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puana sahip olması veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olması,

4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uy-
ruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,

gerekir.
c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adayın;
1) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakültesi diplomasına sahip olması,
2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık veya veteriner fakülteleri mezunları dışındaki sağlık bi-

limleri mezunları ile Senatonun kararıyla kabul edilen diğer bölüm/anabilim/bilim dalı mezun-
larının  başvurdukları alanda yüksek lisans diplomasına sahip olması,

3) TUS’un 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 edilen
temel tıp puanının en az 50 puana veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip ol-
ması,

4) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan, yabancı uy-
ruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden
merkezi olarak yapılan  YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,

gerekir.
ç) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayın;
1) Sanatta yeterlik çalışmasına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar dışındaki alan-

lardan başvuracak adaylardan lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 100 tam puan üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 olması ve 55 puandan az ol-
mamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, yüksek lisans mezun-
larının ise  ALES’in sözel kısmından en az 55 puan almış olması,

2) Merkezi olarak yapılan YDS veya muadili bir sınavdan en az 55 puan almış olması,
3) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aran-

maz. Ancak Üniversite Senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan
ALES puanı Senato tarafından belirlenir. Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalından başvuracak
adayların ALES’in sözel puan türünden en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen eşdeğer bir sınavdan buna eşdeğer puan almış olması,
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4) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe
kabulünde, dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si, lisans not or-
talamasının %25’i ve yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamının 100 tam puan üze-
rinden en az 65 puan olması,

5) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabu-
lünde yeterlik sınav notunun %60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ının toplamının 100 tam
puan üzerinden en az 80 puan olması,

6) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarından başvuran
adayların, ALES sözel puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yüksek lisans not or-
talamasının %15’i ve yeterlik sınav notunun %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en
az 65 puan olması, 

gerekir.
(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve

programa yerleştirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, adayların ALES puanının %60’ı, lisans me-

zuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sonucunun
%20’si toplanarak, kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı
kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yap-
tırma hakkı kazanmış olur. Konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü
anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya in-
celemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si
alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat
dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans prog-
ramında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen prog-
ramlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden
kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.

b) Doktora için öğrenci kabulü, ALES’in %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans not orta-
lamasının %20’si ve mülakat sınavının %20’sinin toplamının 100 tam puan üzerinden en az
60 olması gerekir ve adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak ilgili
anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğ-
renciler asil olarak doktora programına kabul edilmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da
yedek öğrenci ilan edilir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, tıp, diş hekimliği,
eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları, ALES sayısal puanının %60’ı ile mezuniyet not
ortalamasının %40’ı toplanarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları
dışında olup temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların birinci fıkranın
(c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla  lisans mezuniyet
not ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sayısal ALES
puanının %60’ının toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim dalı için
ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asil olarak temel tıp
bilimlerinde doktora programına girmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci
ilan edilir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, sanatta yeterlik programına yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde
belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri tarafından
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dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının
%25’i ve yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamı alınarak en yüksek puandan baş-
lamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sanatta ye-
terlik programına lisans derecesi ile başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (4) numa-
ralı alt bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik
jüri tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %60’ı ile lisans not
ortalamasının %40’ının toplamı alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/ana-
sanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar
eğitimi anabilim dallarından başvuran adayların birinci fıkranın (ç) bendinin (5) numaralı alt
bendinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalından üç kişilik jüri
tarafından dosya incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınav notunun %20’si, ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’inin toplamı
alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kon-
tenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilen öğrenciler asil olarak sanatta yeterlik progra-
mına girmiş olur. Asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci ilan edilir.

d) Mezuniyet not ortalamalarında YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre 100’lük sis-
temdeki not esas alınarak hesaplama yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan şartları sağladıktan sonra başarı puanları, yüksek
puandan düşük puana doğru sıralanır ve kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır, diğerleri
yedek olarak ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleriyle birlikte ilan edilir.

Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylar, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, li-
sansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü müdürlüğü ta-
rafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvurularında;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında
YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,

b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK
tarafından denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, kendi ana dillerinin
dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dillerin birinden merkezi olarak yapılan  YDS’den veya muadili bir sınavdan en az 55
puan almış olmaları,

c) Türk uyruklu adaylarda ilgili ALES puanının en az 55 olmaları
gerekir.
(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-

ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak anabilim dalının görüşü alınır ve başvur-
dukları lisansüstü programa EYK kararı ile kabul edilirler.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili EYK’nin belirlediği Üniversitenin Türk Dili ve
Edebiyatı veya Türkçe öğretmenliği bölümleri öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik jüri
tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından, 100 puan üzerinden en az 70 puan almak zo-
rundadır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl
içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe yeterlik sınavında da başarılı olamayan öğrencilere başarılı
oluncaya kadar hak verilir. İlgili EYK, diğer üniversitelerdeki kuruluşlar veya kurumlar tara-
fından yapılan Türkçe yeterlik sınavlarını da geçerli kabul edebilir. Buralardan alınan Türkçe
başarı belgesine sahip adaylar, Türkçe yeterlik sınavından muaf sayılır.
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(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir, mezun olanların diplomaları
iptal edilir.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda
bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bu program en çok bir takvim yılı olup bu sürede
bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrencilere başarılı oluncaya kadar hak verilir.
Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönet-
meliğe göre devam eder.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye
yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Kesin kayıt için, bu öğrencilerin mezun oldukları yük-
seköğretim kurumunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından, tıp, diş hekimliği ve

veteriner alanları dışındaki alanlardan almış olan adaylar,
b) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları hariç özellikle sosyal

bilimler alanı için lisans ve/veya yüksek lisans diplomasından birini başvurdukları doktora
programı alanından farklı alanlarda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması kararlaştırılan dersler, yüksek lisans öğren-
cileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve
en fazla iki yarıyıl olmak üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile belir-
lenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.
Bilimsel hazırlık programına özel öğrenciler de danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK
kararı ile dahil edilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında, alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu,
kayıt silme ve diğer esaslar, öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri ile be-
lirlenir. Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin başarısız olması durumunda, başarılı olun-
caya kadar ilgili dersi almakla birlikte, ilgili EABD önerisi ve EYK kararıyla öğrenciler lisans-
üstü dersi de alabilirler.

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

(5) Bilimsel hazırlık programında başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 75
puanlık notun alınması gerekir. Bilimsel hazırlık programında alınabilecek ders kredisi en fazla
on sekiz’dir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olan öğrenci yüksek lisans veya doktora
programına başlar.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli

konuda bilgisini artırmak için yarıyıl başlarında öğrenci kabul başvuruları sırasında ve eğitim
öğretim başladıktan sonra en geç on beş gün içerisinde müracaat edebilirler. EABD başkanlı-
ğının önerisi ve EYK’nin onayı ile en az bir öğrenci kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğ-
renci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu
öğrenciler de derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan esaslara uymak
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zorundadır. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrencilere, başarılı olmaları halinde, derslerin kredisi
ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt ücretleri EYK’ce belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir yükseköğretim
kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü
programda alması zorunlu olan derslerin %50’sini geçmemek kaydıyla başarılı oldukları ders-
leri danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda ka-

yıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Üniversitenin lisansüstü eğitim
programlarına yatay geçiş yolu ile ve ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Yatay
geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri prog-
ramda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu orta-
lamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üze-
rinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişlerde, lisans veya yüksek
lisans diploma notunun başarı puanı dikkate alınarak, yüksek puandan küçüğe doğru sıralama
yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intiba-
kına EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’ce karar verilir.

(2) Tez aşamasındaki yüksek lisans ve yeterlik sınavına girmiş doktora öğrencilerinin
yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

Lisansüstü eğitim programlarına kayıt
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan

adaylar, EYK’ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak
zorundadır. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez.

(2) Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan asil adaylar kayıt hakkını kay-
beder. Kesin kaydını yaptırmayan asil adayın yerine, EYK’nin önceden karara bağlayıp ilan
ettiği tarihlerde yedek adaylardan başarı puanına göre birinci yedekten başlanarak eksik kon-
tenjan dolduruluncaya kadar kayıt yapılır. Sıralaması itibariyle kayıt hakkı kazanan yedek aday,
süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, kayıt hakkını kaybeder.

(3) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk on beş gün içerisinde kaydını sildirmesi halinde
yedek öğrenciler yukarıdaki esaslar çerçevesinde sırasıyla çağrılır ve kayıtları yapılır.

(4) Kayıt hakkı kazanan asil veya yedek adayın ilan edilen süre içerisinde kesin kayıt
yaptırmaması halinde mazeret kabul edilmez ve ilan edilen sürenin dışında kayıt yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kay-
dolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler kayıt yaptırmadıkları
dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci sta-
tüsünde olup her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilir.

(2) Yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler, güz
ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katkı payını ilgili
mevzuatta belirlenen esaslara göre ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yeni-
leme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencilere katkı payını
ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik bel-
gesi gibi belgeler verilmez.
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(3) İlgili EYK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yeni-
lemeyen öğrenciler sınavlara giremez ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başa-
rısız sayılır. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi
MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların kredi saatleri,

okutulacağı yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya ilgili EYK’nin kararıyla belirlenen zorunlu
hallerde doktoralı öğretim görevlileri, enstitüyü oluşturan ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine EK’ce karara bağlanır ve Üniversitenin ilgili kurullarına sunulur.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müf-
redat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslere ağırlık verilir.

(3) Danışmanlar, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Senato kararı ile
kabul edilmiş, ders kataloğundaki alınacak dersleri belirler ve enstitüye bildirir. Öğrenciler ya-
rıyıl başladıktan sonra en az iki, en çok dört hafta içerisinde danışmanının uygun görüşünün
alınması koşuluyla o yarıyıl programda mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir
veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak belirtilen süre içerisinde
danışmanın başvurusu ve EYK’nin onayı ile gerçekleşir. Bir öğrenci bir dönemde on beş kre-
diden fazla ders alamaz. Bir öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla on iki kredilik lisansüstü ders
açabilir.

(4) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70’i ve uygulamalı derslerin %80’ine
devam etmeleri zorunludur.

(5) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders
saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları,
tez danışmanının önerisi ve anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere EYK ka-
rarı ile belirlenir.

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

Uzmanlık alan dersi ve seminer dersi
MADDE 15 – (1) Danışman, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri

süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir.
Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam
sağlamak zorundadır.

(2) Uzmanlık alan dersleri, haftalık en fazla sekiz kredi saat olup, öğrenci danışmanlığı
EK’de görüşülüp karara bağlandıktan sonra uzmanlık alan dersi ders açma formunu enstitüye
teslim ettiği dönem başında başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine
karar verildiği tarihe kadar veya öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar yarı yıl ve yaz
tatilleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak devam eder. Danışman, dersi alan öğrencinin
başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek
enstitüye yazılı olarak bildirir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edil-
mez. Bu dersi alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar
alırlar.

(3) Seminer dersi haftalık toplam bir saat olup, kredisizdir. Seminer dersi öğrencinin
ders yükü kredisine dâhil edilmez. Öğrenci seminer dersini, akademik takvimde belirtilen ders
dönemi eğitim-öğretim süresince alır ve tez aşamasına geçinceye kadar devam eder. Öğrenci
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seminer çalışmasını başarıyla tamamlamadan yüksek lisans programında ise tez hazırlama aşa-
masına, doktora programında ise yeterlik sınavına giremez. Seminer dersinde öğrenci, danış-
manın onayladığı alanına ilişkin bir konuda ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun bi-
limsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel rapor hazırlar. Öğrenci seminer çalışması
tamamlandıktan sonra sunumu yapar. Danışman, öğrencinin hazırladığı semineri başarılı veya
başarısız olarak değerlendirir. Seminer çalışmasının başarılı bulunması halinde bilimsel araş-
tırma raporu ciltlenerek enstitüye sunulur. Seminer çalışmasının başarısız bulunması durumun-
da, başarılı oluncaya kadar ders tekrar edilir.

(4) Danışman, uzmanlık alan dersi ve seminer dersini ders yüküne saydırabilir. Danış-
manın yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlikte kaç öğrenci danışmanlığı olursa olsun tümünü
bir kabul ederek uzmanlık alan dersinden dolayı sekiz saat teorik, seminer dersinden dolayı
bir saat uygulama ders yüküne saydırabilir. Her bir lisansüstü öğrencisi için uzmanlık alan dersi
ve seminer dersi, ders yüküne ayrı ayrı yazılamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi ve seminer dersinin içeriği ve saatine ilişkin esaslar, EABD’nin
önerisi, EK kararı ve enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve EYK’ce uygu-
lanır.

Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Lisansüstü eğitimde tez danışmanlığı, her bir öğrenci için bir saat/haf-

ta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitim tez danışmanlıklarından kaza-
nabileceği azami ders yükü on saat/haftayı geçemez. Lisansüstü eğitim tez danışmanlığı, öğ-
retim üyesinin ilgili EYK’ce öğrencinin ders ve tez dönemleri için danışmanlığına atandığı ta-
rihte başlar ve ilgili EYK’nin  öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

(2) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğretim üyeleri, ilgili programın
bağlı bulunduğu EYK kararıyla atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim
üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri
arasından atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az
bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışman-
lığı sayısının üst sınırı onikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece öğretim üyesi
yetiştirme programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler,
yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı
gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönen
öğrencileri gerekçe göstererek %50 artırılmasına Üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir
öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan
öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(4) Danışmanların hangi aşamada atanacağına ilgili kurullar karar verir.
(5) Tez danışmanı iken kurum değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin

başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Ancak hiçbir ücret-
lendirme yapılamaz.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygula-
maların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı veya söz-
lü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için başarı notu ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu
sınav notunun %50’sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu
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toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az
70, doktora için en az 75 olması, 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en
az 2,50 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kulla-
nılır:

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0
b) Ayrıca harf notlarından;
1) NA notu: devamsız,
2) S notu: başarılı,
3) U notu: başarısız,
4) NI: not ortalamasına katılmayan ancak AKTS toplamına katılan not,
5) I notu: eksik; bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciye ve-

rilen not,
6) EX notu: muaf,
olarak değerlendirilir.
(3) Kredisiz olarak alınan uzmanlık alan dersleri ve seminer, başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir ve genel not ortalamasına katılmaz, AKTS’leri genel AKTS toplamına ka-
tılır.

(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ce kabul edi-
len öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ce be-
lirlenir.

Notlara itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yö-

nünden itiraz edebilirler. İtirazlar not ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak enstitü
müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin dışında yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Not değişik-
liklerini EYK karara bağlar.

Notlarda maddi hata
MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış

olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı olduğu EABD
başkanlığının önerisi üzerine EYK’ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen
notlarla ilgili maddi hataların en geç bir sonraki yarıyılın kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması
gerekir.

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorun-

dadırlar. Başarısızlık durumunda aynı ders en fazla iki kez tekrar alınabilir. Başarısız olunan
dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde öğrenciler, danışmanın önerisi doğ-
rultusunda EABD başkanlığının teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirimi ile aynı anabilim da-
lından ve/veya bölümden muadili başka bir ders alabilirler.
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(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin
dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile enstitü müdürlüğünce yapılır. Öğ-
rencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate
alınır.

Kayıt dondurma
MADDE 21 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış ol-

mak şartıyla yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma
istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Ken-
disinin ve birinci dereceden yakınının hastalık durumu, doğum, doğal afet, zorunlu askere alın-
ması, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimini engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı
devam edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla, EYK’nin onayı ile eğitim
ve öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurma hakkı verilebilir. Öğrenci, kayıt
dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğren-
cinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

(2) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla kaydı don-
durulabilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayıcı cezası infaz edilen öğrencinin, kaydının don-
durulması için başvuruda bulunmaması veya sınavlara katılma ya da diğer öğrencilik yüküm-
lülükleri için infaz kurumu, ilgili kişi yada mercilerden izin alınamaması durumunda, öğrenci
Üniversiteye karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili
makamlarca bildirilen öğrencinin kaydı dondurulmaz. Tutukluluğu sona eren öğrencinin, ak-
lanmış olduğunu belgelemesi halinde tutuklulukta geçen süreleri eğitim süresine katılmaz.

(3) Yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretim programlarında, her dönem için dönem kay-
dını yaptırmış ve harcını yatırmış olmak kaydıyla, kayıt dondurma talebinde bulunulabilir.

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü

müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt
ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği enstitülerin ilgili kurullarının
teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, bir eğitim-öğretim yılı 60

AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla öğrenimleri boyunca en az yirmi bir kredilik yedi
ders, bir seminer ve tez çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarmak zorundadır. En az yirmi bir
kredilik dersi ve bir semineri (altmış AKTS) başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini
tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi,
lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
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(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(3) Tez çalışması, seminer ve derslere ilişkin AKTS kredilerinin miktarı, EABD kuru-
lunun önerisi ve EK onayı ile belirlenir.

Süre
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört, en fazla altı

yarıyıldır. Ancak yüksek lisans tez çalışması süresi iki yarıyıldan az olamaz.
(2) Yüksek lisans programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve se-
miner dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başa-
rısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlileri

arasından EABDAK, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak iste-
diği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak, öğrencinin danışmanını enstitüye
önerir. Ancak, öğrenciler için EABDAK kararı ile ve Üniversitedeki alanı aynı olmak şartıyla
diğer öğretim üyelerinden de danışman önerilebilir. Açılan lisansüstü eğitim-öğretim program-
larında danışman öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu EYK kararı ile yarıyıl baş-
langıcından itibaren en geç bir ay içinde atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki
öğretim üyeleri arasından atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanları danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile Üni-
versite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından EYK’ce atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin kayıt işlemleri, seminer ve tez çalışmaları danışmanın
kontrolünde yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasın-
dan, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde enstitüye
bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, kredili ders-

ler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesiyle birlikte en geç
bir sonraki dönem başına kadar danışman ve EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile kabul edilir.
Tez konusu danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin in-
tihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki veri-
lerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi tez danışmanı ve ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Önerilen
tez savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra olması gerekir.
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(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur.
Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katı-
lımına açık ortamlarda gerçekleştirilen tez savunma sınavı, en az 45, en çok 90 dakikadır. 

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını iz-
leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç

ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci diğer koşulları da sağlamak şar-

tıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı adet kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman,
tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını
anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek
lisans tezinin ciltlenmiş altı adet kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci yüksek lisans diplo-
ması almaya hak kazanır. EYK 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. Yüksek
lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sı-
navı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğ-
renciler 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.

Tezsiz yüksek lisans
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Normal

öğretim ile ilgili usul ve esaslar ikinci öğretimde de uygulanır. İkinci öğretim programları, ilgili
EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile eğitime açılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans eğitimi uzaktan eğitim şeklinde de verilebilir. Bu programda
ikinci öğretim olarak tezsiz uzaktan eğitim açılabilir. Açılan uzaktan ikinci öğretim programına
ilişkin ücretlendirme Senatoca karara bağlanır. Uzaktan ikinci lisansüstü öğretim programla-
rında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Uzaktan doktora ve tezli yüksek lisans
eğitimi yapılamaz.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 90 AKTS’den ve otuz kredi-

den az, kırk beş krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi der-
sinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız
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olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı da uygulanabilir. Raporu
başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu
yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programı için
hazırlanan dönem projesi sunulmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal prog-
ramı raporu teslim edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya dok-
toralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı atanıncaya
kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği prog-
ramın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer bir ens-
titü anabilim dalından da lisansüstü ders alabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi
gerekir.
Ders yükü
MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az sekiz adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (iki yüz
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kırk AKTS) oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk beş
kredilik on beş adet ders, seminer çalışması, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Seminer çalışması ders döneminde yapılır. Seminer çalışması ve tez çalışması kredi-
sizdir.

(2) En az yirmi dört kredilik ders ve seminer çalışmasını (yüz yirmi AKTS) başarıyla
tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçebilir. 

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programları,
YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora tez çalışması süresi dört yarıyıldan
az olamaz ve doktora tez çalışması yeterlik sınavına girildikten, en erken dördüncü yarıyılın
sonunda verilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

(4) Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra tez izleme
komitesi toplantılarından başarılı olunması gerekir.

(5) 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.

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) İlgili EABD’den veya Üniversitenin diğer birimlerinde görevli öğ-

retim üyeleri arasından EABDAK her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını,
çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danış-
manını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen ni-
teliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçile-
bilir. Danışman EYK’nin kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde atanır.
Danışmanların en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı danışmanın isteği ve

19 Ocak 2017 – Sayı : 29953                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



EABD başkanlığının önerisi ile tez konusuna uygun olmak şartıyla Üniversitedeki kadrolu öğ-
retim üyeleri arasından veya başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri arasından
EYK’ce atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları danış-
manı tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler ara-
sından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ders kayıt tarihleri içerisinde ens-
titüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez, Senatonun belirlediği akademik takvimde

belirtilen yarıyıl sonu sınav tarihleri arasında girer. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.  

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda verilen cevaplar, teknolojik imkanlardan yarar-
lanılarak yazılı, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınır. Yeterlik sınav jürisi öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu durum, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlardan alınan
puanların ortalamasının 100 üzerinden en az 70, 4’lük not sisteminde an az 2,00, harfli sistemde
en az CC olması gerekir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, ilgili takvime bağlı kalmak kaydıyla ba-
şarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da ba-
şarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.  

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

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

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi,

EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin kararı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.
(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü ana-

bilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi
ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla yurt dışında görevlen-
dirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu üyenin yerine TİK üyesi seçimi esas-
larına göre yeni bir üye seçilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık süre öğrencinin
tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az
on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati tez izleme
komitesi tarafından belirlenir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğun-
lukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde
salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek is-
teyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin tez izleme ko-
mitesi raporlarının sonuçları, EABD başkanlığınca enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Tez konusunun onaylanması
MADDE 41 – (1) Doktora kredili derslerini, seminerlerini, yeterlik sınavını başaran

ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez çalışmasına başlaması en geç bir sonraki dönem ba-
şına kadar danışman ve EABD’nin önerisi ile EYK kararı ile kabul edilir. Tez konusu danış-
manın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak sekiz nüsha olarak danışmanına sunar. Danışman tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez EYK’ye gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi ve tez savunma tarihi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Önerilen tez savunma sınav tarihinin, tezin enstitüye tesliminden en az yirmi gün sonra
olması gerekir.
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(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılan tez savunma sınavı, en
az 45, en çok 90 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-
vunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile dok-
toraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 36 ncı mad-
denin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 43 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezin iç
kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isim ve ıslak imzalarının da bulunduğu
doktora tezinin ciltlenmiş 8 adet kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki 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.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir
yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversi-
telerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yir-
mi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz
adet ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az
kırk beş kredilik on beş adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla
dört ders seçilebilir.

Süre
MADDE 45 – (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, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üni-
versitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Danışman atanması
MADDE 46 – (1) Enstitü  anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ens-
titüye önerir. Danışman önerisi EYK onayı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, o anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler,
bunlar bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde en yakın anasanat dalındaki öğretim
üyelerinden seçilir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora dere-
cesine sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(3) Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu lisansüstü program için ilgili EK kara-
rıyla belirlenmiş dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler,
ders kayıt çizelgelerini, ders programlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, tespit edilen
tez, sergi veya projesini veya bitirilen tez, sergi veya projesini, ihtiyaç halinde izin, ek süre
isteği gibi durumlarını zamanında ilgili enstitüye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut
bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde anasanat dalı başkanlığının görüşü
alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili EYK tarafından değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili
EYK onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili
EYK’nin uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.
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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 Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte
karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

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

(4) Jüri, danışman ve ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez da-
nışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve katılıma açıktır. Sınav süresi bir saatten az,
iki saatten fazla olmaz.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, katılımcılara kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.  Sanatta yeterlik çalışmasının teslimi ile ilgili şekil
ve şartlar ilgili EYK tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve iç ka-
pağında tez danışmanı ile diğer tez savunma jüri üyelerinin isimlerinin de yer aldığı sanatta
yeterlik çalışmasını en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve sanatta yeterlik çalışması şekil
yönünden uygun bulunan öğrenciler sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK baş-
vuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) 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.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 49 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-

törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Telif ücreti
MADDE 51 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen enstitüce yayımlanması halinde telif

ücreti ödenmez.
Disiplin
MADDE 52 – (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kayıt yaptıran

öğrenciler, 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim-
lerini sürdürürler. Bu öğrencilerden talep edenler bu Yönetmelikle sağlanan haklardan EYK
kararıyla yararlanabilirler. Bu öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süreler
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

(2) Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) çerçevesinde Üniversitede lisansüstü eği-
tim yapacak öğrenciler, Senato kararları ve 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönet-
melik hükümlerine tabidirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 49 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(4) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(5) 7 nci maddenin yüksek lisans için öğrenci kabulü ile ilgili hükümleri 2016-2017
Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmaya başlar.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü tarafından yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisans-
üstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafın-
dan yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilgili

anabilim dalını,
ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Enstitüsünün ilgili anabilim dalının akademik kurulunu,
d) Anabilim Dalı Başkanlığı: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensti-

tüsünün ilgili anabilim dalı başkanlığını,
e) Bilim sınavı: Anabilim dalı tarafından yapılan yazılı bilim sınavını,
f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü

Yönetim Kurulunu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, Enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür.

(2) Enstitüde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalın-

dan farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir anabilim dalının program teklifi, Enstitü Kurulunun

önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu prog-

ramlar Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun onayı

ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Kurulunun öne-

risi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi

ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak programlar şeklinde de düzenle-

nebilir. Bu programların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Enstitünün teklifi, Senatonun

onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından

belirlenir.

(6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek

asgari öğretim üyesi yeterlikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğ-

renci alınmaz.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, anabilim dalı akademik

kurulu tarafından önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üniversite ve

Enstitü internet sitesinde ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru ko-

şulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl ba-

şında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Ak-

raba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları;

lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektup-

ları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilip Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Enstitü Yönetim Kurulunun se-

çeceği üç kişilik jüri ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Türkçe

Eğitim Merkezleri tarafından yapılacak Türk Dili sınavında en az 70 puan alan yabancı uyruklu

adaylar, yüksek lisans ve doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Bu sınavda başa-

rısız olanlar Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak

Türk Dili sınavlarında başarılı olamayan yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans, doktora prog-

ramlarına kayıt haklarını kaybederler.
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c) Yabancı uyruklu adaylardan, YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik

belgesi istenir.

ç) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar

Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda başa-

rısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı

olamayan yabancı uyruklu aday, başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

d) Yabancı uyruklu olup, Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamla-

yanlardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup, lisans ve yüksek lisans öğ-

renimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan, ALES sınav belgesi istenmez.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile

açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ve derslerin hangi öğretim

üyeleri tarafından verileceği, anabilim dalı akademik kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulunun kararı ile mayıs ve aralık aylarında belirlenir. Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içe-

risinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar veya problem çö-

zümü bir ulusal kredi saat olarak ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkin-

liklerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları, zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.

(3) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri

kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle semi-

nerlere ağırlık verilir.

(4) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin lisansüstü eğitimde verilmesi

zorunludur.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 7 – (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için da-

nışmanları tarafından açılan ulusal kredisiz derslerdir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu ta-

rafından atandığı tarihten itibaren danışmanlığını yürüttüğü öğrenciler için tüm diğer akademik

ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar.

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda uzmanlık alan dersi, birinci danışman tara-

fından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi öğrenci ve prog-

ram sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar

verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(4) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu

ders, danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır.

(5) Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirir.

(6) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması

durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur. Bu süreden sonra öğrenci

başarılı olamazsa Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2017 – Sayı : 29953



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim

programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim

yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,

sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller

ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kabul

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip ol-

maları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisansa girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının % 60’ı, lisans

ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınav notunun % 20’sinin topla-

mının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yük-

sek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır. Yazılı bilim sınavından

en az 50 alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

(3) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir ancak anabilim

dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile asgari yabancı dil puanı

şartı konulabilir. Tezli yüksek lisansta yabancı dil şartı aranılan durumda, ALES puanının % 60’ı,

lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil sınavının % 10’u ve yazılı

bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, yazılı bilim sınav notunun %10’unun topla-

mının alınmasıyla, öğrencinin başarı puanı tespit edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, anabilim dalları ALES puanı

aramayabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; yabancı dil koşulu aranmaz.

ALES’e giriş şartı aranan anabilim dalları için değerlendirmede, ALES puanı dikkate alınarak

en yüksekten başlanarak sıralama yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim dallarına girişte

adayların sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisansa girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durumlarda ALES

puanının % 70’i ve lisans not ortalamasının % 30’u alınır. Değerlendirme sonucunda en yüksek

puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

(7) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim

dalı akademik kurulu kararı dikkate alınarak en az üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
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Tezli yüksek lisans programı

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi yedi krediden az olmamak koşuluyla en

az dokuz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması

kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir

eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az

on ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en

geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak

zorundadır.

(3) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yük-

seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer üniver-

sitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri, talepleri durumunda anabilim dalı başkanlı-

ğının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta olan ders-

leri alabilirler.

(4) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı dersle-

rin, sonradan Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğren-

cinin ders yükünden sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-

lunun onayı ile belirlenir.

(5) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-

çütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya

tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanı, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile birinci yarıyılda atanır.

(2) Yüksek lisans programında öğretim üyesinin tez danışmanı olabilmesi için en az

iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere

sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman

olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-

larda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip

kişilerden olabilir.
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(3) Üniversitede ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üye-

lerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Danışmanlık

görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı

ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı akademik kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisi konusu itibarı ile etik kurulu onayı gerektiriyorsa ilgili onay alındıktan

sonra Enstitü Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı

ek süre verilmez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu

alarak Enstitü ve jüri üyelerine gönderilmek üzere, anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Ra-

pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere

tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve

Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üni-

versite dışından olmak üzere üç asıl iki yedek, ikinci tez danışmanın olması durumunda ise

beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez

danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez sa-

vunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda

gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün

içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim dalında tezsiz yüksek li-

sans programı bulunmaması durumunda ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans programını bitirme süresi iki yıldan az olamaz.

(10) Yüksek lisans tezi savunma tarihi tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarı-

yıldan daha az olamaz.

(11) Tez savunma sınavına 44 üncü maddede belirtilen geçerli mazereti nedeniyle ka-

tılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren

bir hafta içinde başvurması hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yeniden sınav hakkı

verilir.

Diploma

MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Enstitü tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi

şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Enstitü Yönetim Kurulu talep hâlinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşul-

ları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki

programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, 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.

(4) Tezli yüksek lisans diploması, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üni-

versitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

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

kaydıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin

alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya

rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Süre

MADDE 17 – (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.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığınca her

öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-

retim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar belirlenir.

Diploma

MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalın-

daki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Enstitüce tezli yüksek lisans prog-

ramı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans progra-

mına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü

Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması; Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır,

Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam otuz kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere en az 240

AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve yayın/bildiri olmak üzere, toplam

en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler

için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Öğrencinin, bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı ders-

lerin, Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin öğrencinin ders

yükünden sayılacağı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun

onayı ile belirlenir.

(5) Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri, talepleri durumunda anabilim

dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Enstitüde okutulmakta

olan dersleri alabilirler.

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

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulanması Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı

Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başvuru ve kabul

MADDE 21 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar

aranır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde, en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar da-

lında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde, en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gerekir. Doktora programına başvuracak

olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değer-

lendirme sınavı sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortala-

ması da değerlendirilebilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

(3) Doktora programına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşde-

ğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
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(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arap-

ça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsçanın birinden en az 55 Yabancı Dil

Sınavı puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir

puan almış olması gerekir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının, lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 ALES

puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş

hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan tü-

ründe en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(7) Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri testi-1

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

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,

temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması

ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora prog-

ramına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil

sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan mua-

dili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine

göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Enstitü, yalnız temel tıp puanı

veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(8) DUS puanı, temel bilimler testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve klinik

bilimler testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak, çıkan değerlerin toplanması

ile elde edilir.

(9) Enstitü, yalnız temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul

edebilir.

(10) Doktora programlarına girişte öğrencinin başarı durumu; ALES puanının %60’ı,

yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı bilim sınavından en az 50

puan almak kaydıyla, yazılı bilim sınav notunun %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir.

Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır

ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.

Süre

MADDE 22 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

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

öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu

anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda ise Enstitü ile ilişiği

kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanı,

anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birinci yarıyılın

başında atanır.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden

fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu

dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması hâlinde Sena-

tonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğ-

retim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına

girer. Yeterlik sınavları, ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez Enstitü

Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-

rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla

sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil

beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim

Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden

oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzman-

larından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda ba-

şarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-

şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-

rar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye

tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin nedeniyle ilişiği kesi-

lenler hariç olmak üzere, Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren

altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı akade-

mik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı akademik kurulu kararı ile

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

Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar
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yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü ta-

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

savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir oldu-

ğuna ilişkin görüşü ile birlikte, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak

Enstitü ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde, ge-

rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

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

nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim 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 üyesinden

oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci

tez danışmanı, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez sa-

vunma sınav tarihi belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten

itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı,

tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma top-

lantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin

katılımına açık olarak yapılır.

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Ensti-

tüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile

ilişiği kesilir.

(8) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili, programa kayıt olduğu tarihten sonra ol-

mak üzere, tez başlığı hariç, en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli

dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal veya uluslararası

konferans, kongre veya sempozyumda bildiri olarak kabul edilmiş ya da sunulmuş olması, tez

savunmasına girme şartı olarak aranır.
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(9) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının ve anabilim dalı başkanı onayını

ile anabilim dalı başkanlığı tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen tez jürisi

öneri formunu, yayın şartını sağladığını gösterir belgeyi, intihal raporunu ve tezini Enstitüye

teslim eder.

(10) Tez hazırlama süresi üç yarıyıldan az olamaz.

Doktora diploması

MADDE 28 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda bir kopyasını, tez sı-

navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun

bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üze-

rine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-

şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve

azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onay-

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

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, Enstitü tarafından YÖK

Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Bu programların amacı; anabilim dallarının ulusal ve uluslararası

kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar

tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan

öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağla-

maktır.

Ortak programın başlatılması

MADDE 30 – (1) Ortak programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve 6/10/2016 tarihli ve

29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğ-

retim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Ens-

titü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulan ve Üniversitenin kendi özel koşullarını

belirten ortak protokol hükümleri uygulanır.

(2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim dalları tarafından önceden ayrı

olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.
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Öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki üni-

versitenin kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce,

Fransızca ve Almancanın en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini

tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan

protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin

kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim gör-

mek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurula-

rında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Öğretim ücreti, katkı payı

MADDE 32 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğren-

cilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Devlet üniversitelerindeki

öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uy-

ruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tara-

fından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim

süresi içerisinde hangi yükseköğretim kurumuna ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre

alınır, uygulanır ve öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

(3) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt ve

kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 33 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve

öğretime yönelik hususlar, YÖK tarafından belirlenen ilkeler ile her iki üniversitenin tabi ol-

duğu ilgili mevzuat hükümlerine göre önceden yapılan protokol ile düzenlenir.

(2) Uluslararası ortak programa dâhil öğrenci için her iki yükseköğretim kurumundan

ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(3) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki

üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans

için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçiri-

lecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir.

Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün yükseköğretim kurumlarından birinde gerçekleşti-

rilmesi zorunludur.

(4) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl otuz Avrupa Kredi Trans-

fer Sistemi (AKTS) kredisi almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Ortak programlarda, tez sınavının her iki yükseköğretim kurumundan

birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması

zorunludur.
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(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik ba-

şarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin hususlar

protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile

yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya

her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler

protokollerde açıkça yer alır.

(4) Öğrencilerin diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanması için, çift veya

ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gerek-

lerini yerine getirmeleri gerekir.

(5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki üniversitenin akademik gereklerini ba-

şarı ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 35 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki ta-

rafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami

öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal

öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.

(2) Öğrencilere, disiplin yönünden 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 36 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Üni-

versitenin veya diğer ülkedeki üniversitesinin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik

diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir

programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, Üniversitenin

ve diğer yükseköğretim kurumunun yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 37 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesi ilgili enstitü

tarafından yapılır.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, se-

miner, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler ara-

sındaki bölüşümü, diğer üniversite ile yapılan protokolde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman

MADDE 38 – (1) Bir öğrencinin danışmanı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi

ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değiş-

tirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda

görevlendirilmesi durumunda danışman, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak danışmanın

altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması hâlinde da-

nışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 39 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-

seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-

sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-

mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye 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.

(4) Bilimsel hazırlık programında öğrenciler, iki yarıyılda en fazla sekiz ders alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik,

ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı ge-

çemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü

programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-

fiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini

geçemez.

(2) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına öğretim ücreti, her yıl Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenen fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla ol-

mamak üzere Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından be-

lirlenir.

(3) Derslerini başaran özel öğrencilere, isteği hâlinde Enstitü Müdürlüğünce başarı du-

rumunu gösterir bir belge verilir, bu öğrencilere diploma verilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 41 – (1) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında, en az bir yarıyılı ve en az üç dersi başa-

rıyla tamamlamış olan öğrenciler, 9 uncu ve 21 inci maddelerde yer alan şartları taşımaları ha-

linde anabilim dalı akademik kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile li-

sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş ilanı, her yarıyıl Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği takvim çerçe-

vesinde yapılır.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                                 19 Ocak 2017 – Sayı : 29953



(3) Yatay geçiş başvuruları, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumu-

nun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim

süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç, yatay

geçiş talebinde bulunabilirler.

(5) Enstitüde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tama-

mından başarılı olup genel ağırlıklı not ortalaması ilk %10’a giren öğrenciler, tezli yüksek

lisans programı için bu Yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla,

anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenen

kontenjan dâhilinde, tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında, tezli yüksek lisans

programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler, ALES puanının %50’si ve

tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır

ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan

öğrencilerin, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, anabilim dalı akademik kurulu

kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-

rine sayılabilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren

başlatılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için

ilan, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı

ile birlikte yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kendi-

lerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime göre Enstitü

Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kesin kaydını

yaptırmayan aday, öğrenci olma hakkını kaybeder ve yedek adaylardan başarı puanına göre

eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna

ilişkin olarak ise, adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik

yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen esas-

lar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen

öğrenciler, o yarıyıldaki dersleri alamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Geçen süre,

belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresine dâhil edilir.

19 Ocak 2017 – Sayı : 29953                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



(2) Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini

süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye

bildirmeyen ve mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin Ens-

titü ile ilişiği kesilir.

Kayıt dondurma

MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlarına hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hiz-

meti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden

ötürü devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının

uygun görüşleri alınarak, yarıyıl başından itibaren en geç iki hafta içinde Enstitüye başvurmaları

durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıla kadar dondurulabilir. Yu-

karıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alı-

nacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise ilgili mülki idari amirliğinden alı-

nacak yazı ile belgelendirilmesi ve bunların Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi

gerekir. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresine dâhil edilmez.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 45 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Ens-

titü Müdürlüğüne başvurması üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(2) Üniversiteden disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile başka bir üni-

versiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve

sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış, eksik olması veya belgelerde tahrifat olduğunun an-

laşılması durumunda öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Ka-

yıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 46 – (1) Bir dersin yarıyıl kredi (AKTS) değeri, dersin başarıyla tamamlana-

bilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümü; teorik dersler, uygulama, seminer,

bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve benzeri dersleri ifade

eden değerlerin toplamından oluşur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, anabilim dalı başkanlığının teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenir.

(3) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile

akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar.

(4) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getir-

meyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Lisansüstü dersleri için akademik takvime göre her ders için, bir yarıyıl sonu sınavı

yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek sınav hakkı tanınır. Sınavlarda (bilimsel hazırlık prog-

ramı dâhil) başarılı olmak için, tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üze-

rinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı ta-

rihten itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.
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(6) Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu

dersi almak zorundadır. Söz konusu dersin ilgili yarıyıldaki programda yer almaması hâlinde,

danışmanın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, başka bir ders seçilebilir.

(7) Ders aşamasında, yüksek lisans ve doktora öğrencileri seminer vermek zorundadır.

Seminer sunum duyurusu, anabilim dalı başkanlığının yazısı ile Enstitü tarafından ilan edilir.

Seminer, ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız

olması hâlinde, seminer tekrarlanır.

(8) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle

yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(9) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü

içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları

süre içerisinde sınavlara giremezler, girdikleri takdirde yapılan sınav iptal edilir.

(10) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık raporu ile belgelenen

hastalık sebebiyle, eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık

izinleri, 657 sayılı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması hâlinde verilen ücretsiz izin-

ler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(11) Sekizinci fıkrada belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl

ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi

tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen

süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye

dâhil edilmez.

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 47 – (1) Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine ilişkin işlemler;

23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer

Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 48 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, Enstitü kayıtlarında yer alan posta ad-

resine, Üniversite tarafından sağlanan/beyan edilen e-posta adresine veya öğrenci otomasyon

sistemine iletilmek suretiyle yapılır. Öğrenci, adresine gönderilen iletileri izlemekle yüküm-

lüdür.

(2) Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar, öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlayanlar

MADDE 49 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar, Enstitü tarafından belirlenir.

19 Ocak 2017 – Sayı : 29953                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile

3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-

titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Ens-

titü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 8/3/2015 tarihli ve 29289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sı-

nav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 42 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 10 uncu maddenin ikinci fıkrası, 14 üncü maddenin sekizinci, dokuzuncu, onuncu

ve on birinci fıkraları, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası, 20 nci maddenin ikinci fıkrası, 27 nci

maddenin sekizinci ve onuncu fıkraları ile 39 uncu maddenin beşinci fıkrası 2015-2016

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 27/12/2016

Karar No : 2016/95

Konu : İmar Planı. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih ve 4099 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesine ait İstanbul İli, Bah-

çelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1542 ada, 35 no’lu parsele yönelik “Prestij Hizmet Alanı

(Emsal:1.75; Hmax:60,50)” kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve

1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği

için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/12/2016
Karar No : 2016/96
Konu : TP Petrol Dağıtım A.Ş.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/11/2016 tarihli ve 7875 sayılı yazısına

istinaden;
TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki İdare hissesinin

özelleştirilmesini teminen 20.10.2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
1 – “TP Petrol Dağıtım A.Ş.nin sermayesinde bulunan %100 oranındaki hissenin özel-

leştirme ihalesinde 490.000.000- (dörtyüzdoksanmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Zülfikarlar Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zülfikarlar Hol-
ding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-
memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 487.000.000- (dörtyüzseksenye-
dimilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SBK Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çer-
çevesinde satılmasına, SBK Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya di-
ğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
382.000.000- (üçyüzseksenikimilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Termopet-Net-
Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Termopet-
Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya di-
ğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2 – Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 18/01/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-13
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;
1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Karaman ili, Merkez il-
çesi, Kırbağı Mahallesi, 4860 ada, 1 no.lu parseldeki 2.784,74 m2 yüzölçümlü arsanın “satış”
yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 1.515.000 (Birmilyonbeşyüzon-
beşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özen İş Oto Servis Otomotiv Taşımacılık
İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özen İş Oto Servis
Otomotiv Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine, 1.510.000 (Birmilyonbeşyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Universal
Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, Universal Tarım Hayvancılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd.
Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 18/01/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-14
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;
1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kastamonu ili, Hanönü
ilçesi, Hanönü Mahallesi, 438 ada, 1 no.lu parselde (eski 216 ada, 16 no.lu parsel) bulunan
2.171,49 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve
İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyo-
nunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 390.000 (Üçyüzdoksanbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hüseyin DAĞISTANLI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Hüseyin DAĞISTANLI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
376.000 (Üçyüzyetmişaltıbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Urçelik İnşaat Nakliyat
İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Urçelik
İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/01/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-15
Konu : Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;
1- Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özel-

leştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kocaeli ili, Gebze ilçesi,
Pelitli köyü, 1965 no.lu parselde bulunan 6.425,00 m2 yüzölçümlü arsanın “satış” yöntemiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 1.500.000 (Birmilyonbeşyüzbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hakan TOY’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-
masına, Hakan TOY’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.490.000 (Birmil-
yondörtyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bilal KARTAL’a İhale Şartna-
mesi çerçevesinde satılmasına, Bilal KARTAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararın onaylanmasına,
2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2004/353 
Karar No : 2016/57 
Davacı : K.H. 
Katılan : AHMET ŞENTÜRK, Mustafa ve Nazlı oğlu, 03/05/1964 İSTANBUL 

doğumlu, İSTANBUL, ÜSKÜDAR, Kısıklı mah/köy nüfusunda 
kayıtlı, İnkılap Mah. Hoş Sokak No: 46 Ümraniye/İSTANBUL 
adresinde oturur. TC No: 41455533392 

Sanık : MEHMET KIVANÇ ÖZEL, Oktay ve Gülçin oğlu, 01/10 1966 
ANKARA doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Servi mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Konyaaltı Caddesi Settur Marina Kaptankafe No: 90 
Merkez/ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No: 12125474130 

Vekili : Av. JALE NUR ERTAŞ, 
Gözaltı : 14.04.2013 saat 16:00 - 15/04/2013 
Sanık : İRFAN ÇELEBİ, Mehmet ve Zeliha oğlu, 15/01/1955 ÖREN 

doğumlu, DÜZCE, GÜMÜŞOVA, Merkez mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Atakent Mah. 19. Sk. No: 9/5 İç Kapı No: 13 Küçukçekmece/ 
İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:63766411688 

Gözaltı : 14.11.2003 saat 11:30 
Suç : Resmi belgede sahtecilik, Bankaca Tahsis Edilmemesi Gereken 

Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla Dolandırıcılık 
Suç Tarihi/Saati : 02/07/2003 
Suç Yeri : İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE 
Karar Tarihi : 22/02/2016 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 
Her ne kadar sanıklar hakkında Resmi belgede sahtecilik ve Bankaca tahsis edilmemesi 

gereken kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmaları 
istemiyle kamu davası açılmış ise de; suç tarihinin 02/07/2003 olduğu, resmi evrakta sahtecilik 
suçu yönünden sanıkların lehine olan 5237 sayılı TCK.nun 204/1 maddesinde düzenlenen ceza 
miktarına göre aynı Kanunun 66/1.e maddesinde belirtilen 8 ve 12 yıllık zaman aşımına tabii 
olduğu, suçun işlendiği tarih ile inceleme tarihi arasında bu sürenin dolduğu; sanıklar hakkındaki 
nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında sanıkların lehine olan 765 sayılı TCK.nun 
504/1 maddesinin cezasının 2 Yıldan 5 yıla kadar ağır hapis olduğu ve aynı Kanunun 102/4 ve 
104/2 maddelerine göre uzatılmış zaman aşımı süresinin 7,5 yıl olduğu, suç tarihi ile inceleme 
tarihi arasında bu sürenin dolduğu anlaşıldığından, sanıklar hakkındaki kamu davasının TCK 
66/1-e ve CMK 223/8 maddeleri gereğince ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİNE; 

Dair, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (mahkememize dilekçe vermek veya zabıt 
katibine beyanda bulunup, beyan tutanağa geçirilerek mahkeme başkanına onaylatmak suretiyle) 
Yargıtay’da temyiz incelemesine tabi olmak üzere tarafların yokluğunda, talebe uygun oy birliği 
ile verilen karar katılan AHMET ŞENTÜRK’E tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29, 
30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi hükmün katılan AHMET ŞENTÜRK’E 
TEBLİĞİNE; 

İlanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra Katılan Ahmet Şentürk’e tebliğ 
işleminin yapılmış sayılması hususu ilanen tebliğ olunur. 10975 
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2012/390 
KARAR NO : 2014/224 
Resmi belgede sahtecilik suçundan Mahkememizin 2012/390 Esas 2014/224 karar 

numaralı ve 22/04/2014 tarihli ilamı ile TCK.nun 204/1,62 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis 
cezası ile cezalandırılarak hakkında verilen mahkumiyet kararının CMK.nun 231 maddesi 
gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Reza ve Mühterem oğlu, 
15/09/1980 İran doğumlu. İran uyruklu DAVOOD BAVAR tüm aramalara rağmen bulunamamış 
ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 11022 

—— • —— 
Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/428 
KARARNO : 2016/451 
Çocukları ve Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri Dilencilikte Araç 

Olarak Kullanma suçundan mahkememizin 13/06/2016 tarih ve 2015/428 E, 2016/451 K, sayılı 
kararı ile sanık Muhammed Hüseyin (Türki ve Feride oğlu, 01/01/1991 Halep doğumlu, Suriye 
Uyruklu) hakkında mahkememizce verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin 
karar verilmiş olup; sanığın ve mağdur Tahir Malik (Malik ve Sultan oğlu, 01/01/2009 Halep 
doğumlu, Suriye Uyruklu) ile Müşteki Malik Murat Bağdaş'ın (Murat ve Azize oğlu, 01/01/1987 
Halep doğumlu, Suriye Uyruklu) tebligata yarar açık ve kesin adreslerinin tespit edilememesi 
nedeniyle sanık Muhammed Hüseyin ve mağdur Tahir Malik ile müşteki Malik Murat Bağdaş'a 
gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri 
gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı 
tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 
süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 11023 
—— • —— 

Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/206 
KARAR NO : 2016/67 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

19/01/2016 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 157/1 maddesi gereğince hakkında kamu davası 
açılan Marın ve Marıea oğlu 19/02/1963 doğumlu SANIK ZONIA TURCAN ile Vasıle ve Zonıa 
oğlu 31/12/1985 doğumlu SANIK FLORIAN IONITA hakkında mahkumiyetine yeterli, kesin ve 
inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK. 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı 
BERAATLERİNE, Ilıe ve Gerghına oğlu 05/05/1969 Bucurestı doğumlu SANIK VASILE 
TURCAN'ın 5237 Sayılı TCK.nın 157/1, 62/1, 52/2, 50/1.a, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 80 TL 
ADLİ PARA ve 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup tüm 
aramalara rağmen bulunamadıklarından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin sanıklara 
RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra Sanıklar ZONIA TURCAN, 
FLORIAN IONITA ve VASILE TURCAN'A tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan 
olunur. 11024 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE 

MİKTAR OY VERME KABİNİ APARATLARI İLE KABİN 

ANA GÖVDE VE GİRİŞ BEZİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini 

Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi’nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler ve numuneler 26/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, 

III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

verilen numunelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, numunesi uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 529/1-1 
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YEREL AÇIK İHALE USULÜNÜN YEREL YAYIMI İÇİN STANDART İLAN 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

Beytahtı Ana İletim Hattı İnşaatı 

EuropeAid/138655/ID/WKS/TR 

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım 

Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok 

yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Erzincan/Türkiye’de “Beytahtı Ana 

İletim Hattı İnşaatı” yapım işi sözleşmesini sonuçlandırmayı planlamaktadır. Teklif dosyası;  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en 

ve www.ipa.gov.tr adresinde mevcuttur. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 20 Mart 2017 saat 14:00’tür (Türkiye saati ile). 

Muhtemel ek bilgiler veya açıklamalar/sorular: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en 

ve www.ipa.gov.tr adresinde duyurulacaktır. 526/1/1-1 

————— 

STANDARD ADVERTİSEMENT FOR LOCAL PUBLİCATİON OF LOCAL  

OPEN TENDER PROCEDURES 

Construction of Beytahtı Main Force Line 

EuropeAid/138655/ID/WKS/TR 

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends 

to award a work contract for the “Construction of Beytahtı Main Force Line” in Erzincan/Turkey 

with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Environment" for 

Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional 

Development Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is 

published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en 

and http://www.ipa.gov.tr 

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 20 March 

2017. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1480513432446&do=publi.welcome&userlanguage=en 

and http://www.ipa.gov.tr. 526/2/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Akaryakıt İstasyonu Ticaret ve LPG Tesisi 

(E:0.30 Hmax:7.50)’ne isabet eden 5.000.000,00 TL + KDV muhammen bedelli, 150.000,00 TL 

geçici teminatlı Yaka Mahallesi 1666 ada 2.463,90 m² miktarındaki 4 nolu taşınmazın, 2886 

Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir. 

İhale 01.02.2017 Çarşamba günü saat 15.45’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde 

bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

a. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.) 

b. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 

c. İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 

d. Geçici teminatı yatırmış olmak, 

e. İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

f. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri 

g. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname 

ve imza sirküleri 

h. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

i. Teklif Mektubu 

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) 

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ 

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 01.02.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. 

ÖDEME ŞEKLİ 

Katma değer vergisi, damga vergisi, basın bedeli v.b. masraflar ile birlikte ihale bedeli 

peşin olarak ödenecektir. 

İlan olunur. 488/1-1 
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REAL TİME PCR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Real Time PCR Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/15153 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / 

ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu 

Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 14.02.2017 Salı günü - Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.3. İstekliler teknik şartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.3.4. İstekliler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 kalite belgelerini teklif 

dosyası içerisinde sunacaklardır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli TürkLirası) karşılığı 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ 

ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit 
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Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine 14.02.2017 Salı günü Saat 10:00’a kadar Hitit 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 

ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 

MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 

eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 483/1-1 

—— • —— 
KALORİFER KAZAN DAİRESİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi (İnönü/ESKİŞEHİR) bünyesinde bulunan 

planör bakım hangar binasının kalorifer kazan dairesi yapım işine ait yeni kazan ve brülör 

alınarak kazan dairesi sistemi oluşturulması işi 31 Ocak 2017 Salı günü saat 14.00’da teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 

(Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK 

İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünden (İnönü/ESKİŞEHİR) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 

THK İnönü Hv. Eğt. Mrk. Md.lüğü (0 222) 591 21 12 -13 

 504/1-1 
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MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET  

MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN  

YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 

İHALE KONUSU 

İHALE 

DOSYASI 

SATIŞ BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

İHALE 

TARİH VE 

SAATİ 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi  

Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım 

Dönemi Müşavirlik Hizmeti 

10.000 TL 3.000.000 TL 
25 Nisan 2017 

Saat 14.30 

 
1 - “Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşinin ihalesi”; 25.04.2017 günü 

saat 14:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Yücetepe/ANKARA B-Blok 3.Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, İhale 

Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2 - İhalenin Konusu: Yüksek Planlama Kurulu’nun 02.09.2016 tarih ve 2016/T-17 sayılı 

kararına dayalı olarak 3996 sayılı ‘Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre ihalesi yapılacak olan Menemen-Aliağa-

Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi 

Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşidir. 

3 - İstekliler; 28.03.2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler 

Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ihale dosyasını ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin 

ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, 

dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi 

Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel 

Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.  

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)’dır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.  

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 

tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 

Kat:3 İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat 

ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.  

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12. Maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışında ihale edilecektir.  

8 - İdare, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup istekliler, İdare’nin 

bu serbestliğinden dolayı herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere ilanen duyurulur. 478/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp ve Eğitim 

Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın 

Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir 
dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 

belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik 
belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Üroloji Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Üroloji Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 
Tıp 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 
Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Genel Cerrahi 

Anabilim Dalında almış olmak, bu 

alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim 
Özel 

Eğitim 

Özel Yetenekliler 

Eğitimi Anabilim Dalı 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği Programı 

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Alan Eğitimi 

(İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi) 

Anabilim Dalında almış olmak, 

Özel Eğitim alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

 480/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2012/1255 Esas, 2015/241 Karar sayılı dosyasının 
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 515/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Seben Hayır İşleri Yapma ve Yaşatma Vakfı, Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

05/12/2016 tarihinde kesinleşen, 12/07/2016 tarih ve E: 2016/309, K:2016/534 sayılı kararına 
istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 503/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Mersin ili, Mezitli ilçesi, 29.K.II.A pafta, 616 ada, 12 parsel üzerindeki 1116944 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi 
ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 7. maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34642 Ticaret Sicil No ile Mersin 
Ticaret Odasına kayıtlı 1231 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Armis Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanı Selçuk SALCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 11906, Oda Sicil No: 24181) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Armis Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Aydın ARIKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 20568) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 
13.01.2017 tarihli ve 1155 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/1/1-1 

————— 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 811277 (B Blok), 811228 (A Blok) ve 882686 YİBF 

nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda 
denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 64640, Yapı Denetim İzin 
Belgesi Numarası:1661), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men 
cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 
1156 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/2/1-1 

————— 
S.F Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Manisa ili, Alaşehir ilçesi, 50M-1D pafta, 905 ada, 8 parsel üzerindeki 979738 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (g) bentleri 

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12891 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret 
Odasına kayıtlı 1316 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip S.F Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, S.F Yapı 
Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanları Süleyman YENİŞEHİRLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2781, 
Oda Sicil No: 9240), Tanju ÖNCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24574, 
Oda Sicil No: 4081), Adnan Naci GÜLER (İnşat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
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4602, Oda Sicil No: 30697) ve Ceyda TUTAR’ın (İnşat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 52087) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, S.F Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı 
Süleyman YENİŞEHİRLİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2781, Oda 
Sicil No: 9240) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1157 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/3/1-1 

————— 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 982763, 911749 ve 934671 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 18318-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi 
Numarası:1921), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/4/1-1 
————— 

Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, 4122 parsel üzerindeki 930429 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. 

fıkrası, 9. maddesinin 5. fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. 
fıkrası, 2. fıkrasının (b), (ç), (d) bentleri, 6. maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 10700 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1213 
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sehay Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yavuz 

KAYGISIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19552, Oda Sicil No: 
43423) ve Şeref GÜNALAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17212, Oda 
Sicil No: 5181) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 
ortağı Halil YILDIZ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15914, 

Oda Sicil No: 39316) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1159 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  523/5/1-1 

————— 
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827536 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı 
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Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1160 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  523/6/1-1 

————— 
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827614 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum 
Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1161 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  523/7/1-1 

————— 
Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, 2089 ada, 1 parsel üzerindeki 883301 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6353 Ticaret Sicil No ile Elbistan Ticaret 
Odasına kayıtlı 1066 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
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yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ermet 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Hakan KUYBU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17029, 
Oda Sicil No: 53332), Mustafa Suphi ARIĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 22801, Oda Sicil No: 58163), Şerafettin TEÇİRLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 91308) ve Ertekin AKSAKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 95771) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 
ortağı Erkan CERAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85464) yeni iş 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli 
ve 1162 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/8/1-1 
————— 

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 403 ada, 4 parsel üzerindeki 199765 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle 
denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
durdurularak 20.03.2013 tarihli ve 28593 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 200639 Ticaret Sicil 

No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 437 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vadi Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik 
hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine 
göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Vadi Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, 
Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1163 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/9/1-1 

————— 
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5061 ada, 8 parsel üzerindeki 245344 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği 
gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 36030-38131 
Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı 

Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. 
maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda 
Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi 
Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1164 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 523/10/1-1 

————— 
Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, İnegöl ilçesi, 195 ada, 18 parsel üzerindeki 724611 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 61330 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 633 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 
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gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ozan EROĞLU 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15343, Oda Sicil No: 21577), Recep İRAF 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20097, Oda Sicil No: 17904) ve 

Hakkı DUMAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 21628570584) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet 
Kerim GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 337, Oda Sicil 

No: 27867), Recep İRAF (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20097, 
Oda Sicil No: 17904) ve Semih HAKYEMEZ’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No: 9309) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1191 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/11/1-1 

————— 
Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700718 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 
maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), 
Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 
63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol 
ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve 
Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda 

Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1185 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/12/1-1 
————— 

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700727 YİBF nolu (C Blok) 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 
maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 



19 Ocak 2017 – Sayı : 29953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 

yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), 
Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 

63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol 
ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve 

Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda 
Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1186 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  523/13/1-1 

————— 
Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700731 YİBF nolu (D Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 

maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 
yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), 
Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 
63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol 

ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve 
Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda 
Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/14/1-1 

————— 
BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Yıldırım ilçesi, 6859 ada, 3 parsel üzerindeki 772357 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 49585 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 235 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BYM Bursa Yapı 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2017 – Sayı : 29953 

 

Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanları Özcan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2043, 
Oda Sicil No: 6020), Oktay ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 1882, Oda Sicil No: 26724), Osman AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 20406, Oda Sicil No: 52668) ve Tuncay DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 68134) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BYM Bursa Yapı Denetim 
Merkezi Tic.A.Ş.’nin kuruluş ortakları Özcan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 2043, Oda Sicil No: 6020), Mehmet KUZUCU (Elektrik Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2577, Oda Sicil No: 2354), Osman AYDIN (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20406, Oda Sicil No: 52668), Fatih ÖZÇINAR (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67697) ve Tuncay DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68134) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/15/1-1 
————— 

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, 1289 ada, 21 parsel üzerindeki 789768 YİBF nolu yapıyı 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 

iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN 
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167), Ahmet 
ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, Oda Sicil No: 
13427), Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 526, Oda Sicil 

No: 14004) ve Gazi Murat DURSUN’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: 
29824078606) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 
ortakları Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, 

Oda Sicil No: 13427) ve Enver ENERGİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 526, Oda Sicil No: 14004) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur.  523/16/1-1 

————— 
Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Bursa ili, Kestel ilçesi, 537 ada, 44 parsel üzerindeki 792869 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 61025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 573 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi 
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gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 

süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet YALÇIN 
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15988, Oda Sicil No: 38325), Serdar 
BİLGEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13595, Oda Sicil No: 

31687) ve Murat ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74513) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih 
CANBAZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21733, Oda Sicil No: 

60305) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 
13.01.2017 tarihli ve 1193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/17/1-1 
————— 

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 4221 ada, 2 parsel üzerindeki 674431 YİBF nolu (C Blok) 
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 
maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 56073 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 404 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Proje ve Yapı 

Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 
Şeref ULUŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9482, Oda Sicil No: 15834), 
Mehmet KOKUDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1966, Oda 

Sicil No: 11114), Necmi ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5009, Oda 
Sicil No: 27809) ve Ulaş BASILGAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
73129) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş kuruluş 
ortakları Muzaffer DURMAYAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

1985, Oda Sicil No: 30347), Mehmet KOKUDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 1966, Oda Sicil No: 11114), Meltem KOKUDAL (Mimar, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 40767), Cavit ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

18695) ve Taner ORMAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29832) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 

tarihli ve 1192 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 523/18/1-1 

————— 
Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ordu İli, Ünye İlçesi, 18 K-II pafta, 476 ada, 7 parsel üzerindeki 1167573 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan; 4163 Ticaret Sicil No ile Ünye Ticaret Odasına kayıtlı 1016 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
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gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 

süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeki AKAN (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16612, Oda Sicil No: 9747), Selçuk 
GÜRER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9771) Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nedim CAN (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16611, Oda Sicil No: 40532) ve Zeki AKAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16612, Oda Sicil No: 9747) yeni iş 

almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 
tarihli ve 1165 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/19/1-1 

————— 
Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 3093 ada, 1 parsel üzerindeki 942766 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 667190 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 899 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilge Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Ahmet BAĞATIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 19482, Oda Sicil No: 55620), Ali ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 10320, Oda Sicil No: 34699), Erdoğan GÖZCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 24928, Oda Sicil No: 64213), Caner ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 92128), Mehmet Ali ETİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 100162) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 

ortakları Ahmet BAĞATIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19482, 

Oda Sicil No: 55620) ve Sare MAVİŞ (ORUÇ)’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No: 80872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 

Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1166 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/20/1-1 

————— 
Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, 70 ada, 20 parsel üzerindeki 885381 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan; 165236 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1668 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 



19 Ocak 2017 – Sayı : 29953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 

Bülent ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294), 

Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent 

Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) yeni iş almaktan 

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya 

teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 

olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1167 

sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/21/1-1 

————— 
Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İzmir İli, Dikili İlçesi, 619 ada, 2 parsel üzerindeki 714587 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan; 5168-Bergama Ticaret Sicil No ile Bergama Ticaret Odasına kayıtlı 209 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 

almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Bakırçay 

Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanları Özen ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2004, Oda 

Sicil No: 25009), Caner ERER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25001) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş 

ortakları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 

1440, Oda Sicil No: 9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 1441, Oda Sicil No: 21879) ve Güngör YENGİN’in (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1442, Oda Sicil No: 6643) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 

bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 

olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 

1168 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/22/1-1 
————— 

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 995690, 976190 ve 971152 YİBF nolu yapıları 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile 

hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 

(Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-132401, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 

713), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yağmur 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdülmenaf GÜNAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2992, Oda Sicil No: 16934) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
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görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1169 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/23/1-1 

————— 
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 695350, 1089004 ve 1204153 YİBF nolu yapıları 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi 

ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne (Ticaret Odası: Bilecik, Ticaret Sicil No: 1961, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 

974), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bora BALTA (Elektrik Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44502) ve Murat SOYDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18448, Oda Sicil No: 54464) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 

görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 

için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1170 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/24/1-1 

————— 
Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 20L3C pafta, 2614 ada, 5 parsel üzerindeki 1188242 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları 

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (l) bentleri ve 6. 

maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12744 Ticaret Sicil No 

ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1033 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sultan Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 

olan sorumlu denetim elemanları Birol DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 16701, Oda Sicil No: 60137), Ayşen ALP (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 13484, Oda Sicil No: 35089), Zeki ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 81952) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sultan Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin kuruluş ortağı Birol DUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 16701, Oda Sicil No: 60137) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının 

tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1171 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/25/1-1 

————— 
Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 47 pafta, 183 ada, 3 parsel üzerindeki 1179273 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara 
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göre denetlemediği anlaşılan; 10420 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1807 

nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 

men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kapıdağ Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları 

Neriman ESEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26323, Oda Sicil No: 23002), 

Nevzat KAÇMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14072, Oda Sicil No: 

24127), Akif BARLAS’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9804) Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Buğra ERAKKUŞ’un 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46726) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça 

kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1172 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 
İlgililere duyurulur. 523/26/1-1 

————— 
İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827639 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 
10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile 
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdülkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1174 sayılı 
Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/27/1-1 
————— 

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827626 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 
10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile 
Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 
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sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdülkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 
görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1176 sayılı 
Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/28/1-1 
————— 

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Meram İlçesi, 4552 ada, 25 parsel üzerindeki 845053 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin 
kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 18235, Oda Sicil No: 61320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 
Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1180 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/29/1-1 
————— 

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Konya İli, Meram İlçesi, 4552 ada, 39 parsel üzerindeki 845066 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa KALAYCI 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320), 
Harun ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19315, Oda Sicil No: 
16905), Serkan GÜLER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 20651474852) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa 
KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil 
No: 61320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık 
Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1181 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 523/30/1-1 
————— 

Yeşil Trakya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 
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göre denetlemediği anlaşılan; 5146 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 979 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan 
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Trakya Yapı 
Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Mustafa RENDA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15697, Oda 
Sicil No: 30071), Fatma ASRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20253, Oda 
Sicil No: 12014), Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
471, Oda Sicil No: 12862), Muhsin REYHANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 6157, Oda Sicil No: 19758), Ali ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 1690, Oda Sicil No: 18732), Tuğba YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84543) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Trakya Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Handan BEYLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 19167, Oda Sicil No: 57260), Füsun KOÇAK (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18901, Oda Sicil No: 43575), Sönmez AKGÜN (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862), İsmail 
SİRGÜN’ün ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik 
bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1183 sayılı 
Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/31/1-1 

————— 
İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827528 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 

10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile 

Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetimi 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan 

sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1194 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  523/32/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 524/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 525/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2017 – Sayı : 29953 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 518/1-1 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 489/1-1 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 490/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/415382 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
Köyceğiz Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe MUĞLA / KÖYCEĞİZ 

Adresi Ulucami Mah. Atatürk Cad. No:61 Tel-Faks 252 2624671 - 252 2622633 

Posta Kodu 48800 E-Mail koycegizisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Köyceğiz Turanlar Petrol İnş. Nak. 

Gıd. Tur. Tiç. Ltd. Şti. 
- 

Adresi 
Yangı Köyü Sırazeytinler Mev.    

X / X 48800 Köyceğiz / MUĞLA 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5890414661 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 009336 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 491/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 492/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/182427 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin KÖYCEĞİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
Köyceğiz Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe MUĞLA / KÖYCEĞİZ 

Adresi Ulucami Mah. Atatürk Cad. No:61 Tel-Faks 252 2624671 - 252 2622633 

Posta Kodu 48800 E-Mail koycegizisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hüseyin KABAŞ Ormancılık 

Mühendislik Çevre ve Peyzaj Takı 

Tasarım Sanayi Ltd. Şti. 

- 

Adresi 
Çamlaraltı Mahallesi 2636 sokak 

No: 32/1 Pamukkale / DENİZLİ 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640605131 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 41722 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 493/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/164484 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bandırma Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Balıkesir - Bandırma 

Adresi 
600 Evler Mah. Sakarya 

Cad. No: 2 
Tel-Faks 0 266 721 24 60 - 266 721 24 64 

Posta Kodu 10200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÇOLAKOĞLU İNŞAAT NAKLİYAT 

SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 

KAVAKLIBAĞ MAH. LEBLEBİCİ 

SK. 18/7 44100 BATTALGAZİ / 

MALATYA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2600087566  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8544  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 494/1-1 



19 Ocak 2017 – Sayı : 29953 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/231834 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Antalya/Muratpaşa 

Adresi Sedir Mah. Vatan Bulvarı Tel-Faks 0 242 3451448 - 0 242 3454235 

Posta Kodu 07002 E-Mail antalyaobm@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Güney Anadolu Elek. Müh. Müş. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Atilla ASLAN 

Adresi 
Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. 

No: 99/2  Çankaya/Ankara 

Köşk Mah. Kaplan Sok. No: 12/15 

Keçiören/Ankara 

T.C. Kimlik No.  47221461692 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4350060143  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 186563  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 495/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Mustafakemalpaşa Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Mustafakemalpaşa / BURSA 

Adresi 
Atatürk Mah. Fevzipaşa Cad. 

No:160 
Tel-Faks 0224 613 10 33 - 0224 613 17 18 

Posta Kodu 16500 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Berna Cizren Ortaklığı  

Adresi 
Duatepe Mah. Ata Sk. No: 49         

Tire / İZMİR 
 

T.C. Kimlik No. 25808095096  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2110676313  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tire  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
35-411104  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 496/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kızılcahamam Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ANKARA/Kızılcahamam 

Adresi 
Mustafa Kemal Paşa Mah. İstanbul 

Yolu üzeri 
Tel-Faks 736 10 78 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Kezban KAJUK 

(Eren Ormancılık Odun ve Kömür 

Tic. İnş. Emlk. Tem.) 

 

Adresi 
Yunus Emre Mah. 14533 Sok. 

No:28 OSMANİYE  
 

T.C. Kimlik No. 30727784402  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Osmaniye   

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  )

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  )

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  )

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  )
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çamlıdere Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe ANKARA/ÇAMLIDERE 

Adresi 
M. Bahattin Dinçmen Sok No: 1 

Beyler Mah. Çamlıdere/Ankara 
Tel-Faks 0312 753 22 51 

Posta Kodu 06740 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Güney Grup Or. Ür. Ltd. Şti.  

Adresi 
Ahievran Mah. 225 Cad. 228/1 Sk. 

No:4 Sincan/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
435 05 05 057 Sincan  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
310192  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 498/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Fatih Ormanı Yerleşkesi 1 Nolu 

İdare Binası 
Tel-Faks 0212 262 77 09 

Posta Kodu  E-Mail istanbulobm@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emin AKYÜZ  

Adresi 
Haznedar Mah. Sönmez Sk. No: 3/3 

Güngören/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 15374868170  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 499/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/297058 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Artvin OBM - Artvin Orman 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Artvin - Merkez 

Adresi 
Yeni Mahalle Stad Sokak No: 21 

Artvin 
Tel-Faks 04662126890 - 04662122660 

Posta Kodu 08000 E-Mail artvinisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Berika Nakliye Temizlik, İnşaat 

İmalat İthalat İhracat Gıda Tekstil 

Elektronik Otomotiv Gayrimenkul/ 

Oto, Oto Kiralama Turizm Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Küçük Sanayi Sitesi Seyitler Köyü 

Su Hızarı Mevkii A Blok/3   08000 
 

T.C. Kimlik No. --  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1650269152  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1676  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 500/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 501/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.06.769 

Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2016-216 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.12.2016-7309 ADANA 
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaklıktaşı Mahallesi, 18 parselde tespit edilen işliğintescil 

talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.09.2016 gün ve 6103 sayılı 
yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının 17.08.2016 günlü rapor, Tarsus Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kudeb Yönetiminin 14.10.2016 gün ve 27399 sayılı yazısı, DSİ 
6.Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 gün ve 668878 sayılı yazısı, Karayolları 5.Bölge 
Müdürlüğünün 17.10.2016 gün ve 241296 sayılı yazısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 16.11.2016 gün ve 58996 sayılı yazısıokundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaklıktaşı Mahallesi, 18 parselde  tespit edilen işliğin 2863 sayılı 
yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tescil 
edilmesine, yapı grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada görülen 
koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.12.400 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016-212 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.12.2016-7236 ADANA 
Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Sadiye Mahallesi, 474, 475, 482, 487 ve 488 parsellerde 

tespit edilen arkeolojik alanın tescil talebine ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 05.12.2016 günlü raporuokundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Sadiye Mahallesi, 474, 475, 482, 487 ve 488 parsellerde 
tespit edilen yapı kalıntısı ile çevresinin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
         33.02.897 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.05/125 
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016 - 164 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.11.2016 - 3885 SAMSUN 
Sinop İli, Gerze İlçesi, Çarşı Mahallesi, özel mülkiyete ait 247 ada, 9 parselde bulunan 

tabakhane (debbağhane) binasının tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.06.2016 gün ve 1944 sayılı yazısı, kurum 
görüşlerinin iletildiği Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.06.2016 gün ve 4519 
sayılı, Gerze Belediye B11.07.2016 gün ve 4628 sayılı, 13.07.2016 gün ve 4704 sayılı yazıları, 
konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.08.2016 
gün ve 315 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Gerze İlçesi, Çarşı Mahallesi, özel mülkiyete ait 247 ada, 9 parselde bulunan 
tabakhane (debbağhane) binasının 2863 sayılı yasanı 6. maddesi kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, koruma 
grubunun 1 olarak belirlenmesine, ekli 1/1000 ölçekli haritada sınırları işaretlenen alanın koruma 
alanı olarak kabul edilmesine, 247 ada, 9 parselin tapu kaydına “korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı” olduğuna dair şerh konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.11/249 
Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2016 - 146 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.03.2016 - 3329 SAMSUN 
Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Yörükçal Mahallesi, Hacıkurt Mevkii’nde, kaçak kazı 

yapılan alan bitişiğinde, Hacıkurt Tekkesi’nin bulunduğu 222 nolu parselde tespit edilen yapı 
kalıntısının tescil edilmesine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarının 25.03.2016 gün ve 121 sayılı raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Samsun Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.01.2016 gün ve E.485 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 
22.1.2016 gün ve 15922 sayılı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2016 gün ve 396 sayılı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 gün ve E.403520 sayılı, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nin 09.02.20316 gün ve 933 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 
25.02.2016 gün ve 43896 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Yörükçal Mahallesi, Hacıkurt Mevkii’nde, Hacıkurt 
Tekkesi’nin bulunduğu 222 nolu parselde tespit edilen yapı kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6. 
maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, duvar 
kalıntısının ve koruma alanı sınırlarının ekli 1/500 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen 
koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanı 
içinde kalan kaçak kazı olayı ile ilgili yasal soruşturma açılmasına ve sonucundan bilgi 
verilmesine, bu koruma alanı içerisinde kurulumuzdan izinsiz herhangi bir uygulama 
yapılamayacağına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.04/39 
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2016 - 164 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 09.11.2016 - 3889 SAMSUN 
Sinop İli, Erfelek İlçesi, Soğucalı Köyü’nde, Merkez Mahallesi, özel mülkiyete ait 104 

ada, 263 parselde bulunan bezirhane seten taşı ve tabla taşı ile Kıran Mahallesi, (105 ada, 38 
parsel bitişiğindeki) yol boşluğunda bulunan bezirhane seten taşı ve tabla taşının tescil edilmesine 
dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
18.07.2016 gün ve 2399 sayılı yazısı, kurum görüşünün iletildiği Sinop İl Özel İdaresi’nin 
26.09.2016 gün ve 10713 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 07.11.2016 gün ve 449 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Erfelek İlçesi, Soğucalı Köyü’nde, Merkez Mahallesi, özel mülkiyete ait 104 
ada, 263 parselde bulunan Bezirhane seten taşı ve tabla taşı ile Kıran Mahallesi, (105 ada, 38 
parsel bitişiğindeki) yol boşluğunda bulunan Bezirhane seten taşı ve tabla taşının 2863 sayılı 
yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak edilmelerine, 
ekteki iki adet tescil fişinin uygun olduğuna, ekli 1/1000 ölçekli iki adet kadastral haritada 
sınırları işaretlenen alanların tescilli taşınmazların koruma alanı olarak kabul edilmesine, tescilli 
taşınmazların korunmasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin Müze Müdürlüğü ve köy 
Muhtarlığınca alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016 - 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 07.12.2016 - 3187 SİVAS 
Dosya No : 58.00.88 
Sivas İli, Merkez İlçesi, İşhan Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 

29.01.2014 tarih ve 1285 sayılı kararı ile Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından 22.06.1990 tarih ve 768 sayılı kararıyla II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilen Tatlısu Yamaç Yerleşimi sit sınırının irdelenerek hazırlanacak belgenin Kurulumuza 
sunulması istemini içeren karar gereğince hazırlanan öneri sit haritası ile İşhan Köyü, 108 ada, 61 
parselde açılması planlanan taş ocakları alanlarında tespit edilen hususların Kurulumuzda 
değerlendirilmesi istemini içeren 07.12.2016 tarihli ve 946 sayılı komisyon raporu, konuya ilişkin 
Sivas Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)’nın 29.03.2016 tarih ve 14282165.313.99- 304 
sayılı yazısı,ekleri, Sivas Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)’nin 02.08.2016 tarih ve 
52429240-220.02 - E.6600 sayılı yazısı, ekleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit 
haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez İlçesi, İşhan Köyü, 108 ada, 61 parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye 
Hazinesi ait taşınmaz üzerindeki taş ocağı alanında tespit edilen tepe yerleşiminin kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, Tatlısu Tepe 
Yerleşmi ile Tatlısu Yamaç Yerleşiminin birbirleriyle bir bütünlük göstermesi nedeniyle tescilinin 
Tatlısu Yamaç ve Tepe Yerleşimi olarak düzeltilerek, Tatlısu Yamaç ve Tepe Yerleşimi II. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
güncel sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına, 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (Değişik ikinci paragraf: 8/8/2011-
KHK-648/42 md.) gereğince ilgili kurumlarca üç yıl içerisinde Tatlısu Yamaç ve Tepe Yerleşimi 
Koruma Amaçlı İmar Planının (KAİP)’ hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere 
Kurulumuza sunulmasına, 

Tatlısu Yamaç ve Tepe Yerleşimi II. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 
tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine, 

- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 
-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine 
Açılması planlanan taş ocağı alanında yapılmış olan çalışmalarda 2863 sayılı Kanun 

kapsamında kültür varlığı mahiyetinde buluntular çıkmasına rağmen 2863 sayılı Kanunun 4. 
Maddesi gereğince, söz konusu alanda kültür varlığı bulunduğunu ilgili birimlere haber 
vermeyenler ile açıkça kültür varlığı mahiyetinde buluntular olduğu anlaşılan bu buluntuların 
tahrip ve yok edilmesine sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılmasına, 

Açılması planlanan taş ocaklarının Tatlısu Yamaç ve Tepe Yerleşimi II. derece arkeolojik 
sit alanına zarar vereceğinden taş ocağı taleplerinin uygun olmadığına, sit alanı içerisindeki 
mevcut toprak yolun çalışmalarda kullanılmaması ve sit alanı gözetilerek taş ocak alanlarının sit 
alanı dışında yeniden planlanarak çalışma yapılabileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 176 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.12.2016 - 3211 SİVAS 
Dosya No: : 60.00.727 
Tokat İli, Merkez İlçesi, Tahtoba ve Uğrak Köylerinde, Kartalkaya Deresi Mevkiinde 

yapılması planlanan Dartaş İçme Suyu Göleti Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır 
Beton Tesisi projesinde Gölet Rezervuar alanında kalan Kurulumuzun 18.08.2016 tarih ve 2987 
sayılı kararıyla tescili prensip olarak uygun bulunan Eskihan Han Kalıntısının tesciline yönelik 
belgeleri hazırlayıp nihai tescilinin yapılması talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 
07.12.2016 tarihli ve 961 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Tokat İli, Merkez İlçe, Tahtoba Köyü, Kızılyazı Mevkii, sit alanı dışında bulunan, 
mülkiyeti Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait tapunun 1098 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda 
tespit edilen Tahtoba Hanı’nın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler 
gösterdiğinden korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda yapı grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine,  kararımız eki 1/2000 ölçekli 
haritada koordinatlı olarak gösterildiği şekliyle korunma alanının belirlenmesine, anıt fişinin 
onaylanmasına; 

Dartaş İçme Suyu Göleti Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi 
projesinde Tahtoba Hanı’nın gölet rezervuar alanında kalması nedeniyle baraj alanından 
etkilendiğinden projeye yönelik işlemlerin Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına İlişkin yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
10.04.2012 tarih ve 36 sayılı ilke kararı doğrultusunda yürütülmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016 - 211 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.12.2016 - 3425 SAFRANBOLU 
Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Çay Mahallesi, 81 ada 161 parselde yer alan taşınmazın 

tescil talebini konu alan C.Selim KARATAŞ'ın 26.02.2016 tarihli dilekçesi ile Karabük Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.09.2016 tarih ve 851 sayılı raporu 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Çay Mahallesi, 81 ada 161 parselde yer alan taşınmazın 
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak 
belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın 
koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/3000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.01.2017 - 213 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 10.01.2017 - 3454 SAFRANBOLU 
Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yazıköy Köyü, İnbaşı Mevkiinde meydana gelen kaçak 

kazı sonucunda ortaya çıkan kültür varlıklarını konu alan Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 63439591/230/828 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün 26.09.2016-07.11.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.431958-437490 sayılı 
yazıları ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
25.05.2016 tarih ve 566 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yazıköy Köyü, İnbaşı Mevkiinde tespit edilen alanın 
topografik yapısı ve ortaya çıkan arkeolojik buluntular doğrultusunda nekropol alanı olduğu 
kanaatine varılmış olup kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekliyle 1. 
ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında 
kalan parsellere "1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır" şerhi konulmasına, söz konusu alana 
ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; 

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan 
hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 03.13.314 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 213 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 4628 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çukur Mahallesi, 65 pafta, 19495 parselinde kayıtlı ve 

III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit içinde kalan taşınmazda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları 

sırasında in-situ durumda çeşitli arkeolojik bulguların ortaya çıkması nedeniyle söz konusu alanın 

sit derecesinin değiştirilmesi talebini konu alan Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 09.12.2105 tarih ve 16586271-160.02.01-4540 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya 

ilişkin kurum görüşleri ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.10.2016 tarih ve 

9042 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çukur Mahallesi, 65 pafta, 19495 parselinde kayıtlı ve 

Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.08.1999 gün ve 857 sayılı Kararı 

ile tescilli Docimeium Antik Kenti III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti ve aynı Kurulun 29.11.2002 

gün ve 2204 sayılı Kararı ile onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde kalan taşınmazın 

Sit derecesinin I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenmesine, hazırlanan tescil fişi ve 

koordinatlı sit paftası paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 

658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi 

bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.05/143 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 309 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2016 - 7419 İZMİR 

Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Karaköy Mahallesi sınırlarında kalan alanda tescil 
çalışmalarının tamamlanmasının istendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.04.2016 tarihli ve 6225 sayılı kararı gereği, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.07.2016 tarihli ve 2566 sayılı yazısı ve eki kurum 
görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen 
kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve Müdürlük evrak kaydında 
07.12.2016 tarihli ve 1244 sayı ile kayıtlı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa İli, Ahmetli İlçesi, Karaköy ve Gökkaya Mahallesi sınırlarında kalan alanın, 
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 1. (Birinci) ve 
3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.17/492 
Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 - 306 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 - 7362 İZMİR 
Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Uzunburun mahallesinde, Manisa Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alana ilişkin 1. (birinci) Derece Arkeolojik sit tescil 
önerisinin iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.09.2015 tarihli ve 
3652 sayılı yazısı ve ekleri, 5177 sayılı kanunla değişik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi gereği 
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarihli ve 
78 sayılı dağıtımlı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği, Manisa Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 22.01.2016 tarihli ve E.942 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarihli ve 18236 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 26.01.2016 tarihli ve 1057 sayılı yazısı, TEİAŞ 3. Bölge 
Müdürlüğü İnşaat Emlak Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarihli ve E.11586 sayılı yazısı, DSİ 2. 
Bölge Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarihli ve 73735 sayılı yazısı, Yunusemre Belediye Başkanlığı 
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 03.02.2016 tarihli ve 223-857 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2016 tarihli ve 26762 sayılı yazısı, 
Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.02.2016 tarihli ve 680 sayılı yazısı ve 
ekindeki Manisa Müze Müdürlüğü’nün 10.02.2016 tarihli ve 232 sayılı yazısı, Yunusemre 
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2016 tarihli ve E.160 sayılı yazısı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarihli ve E.403395 
sayılı yazısı, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nün 18.02.2016 tarihli ve 292447 sayılı yazısı, ve 
konuya ilişkin olarak, Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek, Manisa Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.09.2015 tarihli ve 3652 sayılı yazısı ve eki uzman raporu ile 
1.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescile önerilen alanın Koruma Bölge Kurulu üyelerince 
yerinde incelenmesinden sonra tescilinin değerlendirilmesine dair alınan İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.09.2016 tarihli ve 7002 sayılı kararı gereği Koruma 
Bölge Kurulu üyelerince yapılan yerinde inceleme sonucunda alınan, "... I. (birinci) Derece 
Arkeolojik sit olarak tescile önerilen alanın bir bölümünün I.(birinci) Derece Arkeolojik sit, bir 
bölümünün de 3. (üçüncü) derece arkeolojik sit potansiyelinde olduğuna, 1. (birinci) ve 3. 
(üçüncü) derece arkeolojik sit sınırlarının netleştirilmesine yönelik gerekli çalışmanın Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca ortaklaşa gerçekleştirilerek, sonuçlarının Koruma Bölge Kurulu’nun 
iletilmesine konulu...” İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
29.09.2016 tarihli ve 7064 sayılı kararı gereği; 0 Kurul Müdürlüğü ve Manisa Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca ortaklaşa yapılan çalışma sonucunda hazırlanan 18.11.2016 tarihli, 21.11.2016 
tarihli ve 7697 sayı ile Müdürlük evrak kayıt numarası alan rapor ve öneri 1. (birinci) ve 
3.(üçüncü) derece arkeolojik sit sınırlarının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası ve 
bu sınırlarının aktarıldığı 1/5000 ölçekli ortofoto hava fotoğrafı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 21.11.2016 tarihli ve 23.11.2016 tarihli ve 1178 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren 
rapor okundu; ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Uzunburun mahallesinde bulunan alanın, kararımız eki 
1/5000 ölçekli kadastral durum haritasında gösterildiği şekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi 
doğrultusunda 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 
tesciline, kararımız eki sit fişinin düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/9747 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme

Yapılması Hakkında Karar
2017/9749 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere,

2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından

Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda
Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2016 Tarihli ve 2016/95 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2016 Tarihli ve 2016/96 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-13

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-14

Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-15

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


