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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2017/1

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                              
                Başbakan                                                    

—— • ——
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2017/36

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                              
                Başbakan                                                    



Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/37

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Bekir BOZDAĞ

                Başbakan                                         Adalet Bakanı

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/38

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Mehmet ÖZHASEKİ

                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/4

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/5

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/6

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/7

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/21

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/39

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                     Nabi AVCI
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/32

28/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/33

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/34

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/40

28/01/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

lisansüstü eğitim, öğretim, öğrenci kabul, kayıt ve sınavlarla ilgili hususları 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) ABDB: Anabilim dalı başkanlığını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) CAE : Certificate in Advanced English Sınavını,
d) CPE : Certificate of Proficiency in English Sınavını,
e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
f) Dönem Projesi: Lisansüstü eğitim programlarında öğrencilerce ders döneminde araş-

tırılan/incelenen bilimsel bir konunun araştırma raporu biçiminde sunulmasını,
g) Enstitü: Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Acıbadem Üniversitesine bağlı enstitülerin enstitü kurulunu,
h) EYK: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün

göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) GMAT : Graduate Management Admission Test Sınavını,
i) GRE : Graduate Record Examination Sınavını,
j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Mütevelli Heyeti: Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) PTE Akademik: Pearson Test of English Dil Seviye Tespit Sınavını,
o) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Acıbadem Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
r) TOEFL: Uluslararası Test of English as a Foreign Language Sınavını,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,
u) Yüksek Lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim – Öğretim ile İlgili Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yüksek-
öğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe
izin hususları Senato tarafından belirlenir.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, diğer üniversiteler ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğretim düzeyleri
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi; yüksek lisans ve doktora programlarından

oluşur. İkinci lisansüstü öğretim programlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülür,
doktora eğitimi yürütülmez. Bunlardan;

a) Yüksek lisans; tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. En az dört yıl sü-
reli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olan-
ların, bu eğitim üzerine, yapacakları bilimsel araştırma faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler Sena-
toca belirlenen koşulları yerine getirdikleri takdirde azami olarak belirlenen sürenin altında da
diploma almaya hak kazanırlar.

b) Doktora; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen, bilimsel araş-
tırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Lisansüstü programların açılması
MADDE 7 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim dalı kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile enstitünün bir ana-
bilim dalına bağlı, o anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Akademik anabilim dalının önerisi ve EYK’nin kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı
yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açılabilir.
Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Ortak prog-
ramlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yö-
netmelik hükümlerine göre yürütülür.

Anabilim dalına ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri,

programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri,
bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, anabilim dalları akademik kurullarının
teklifi enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Akademik yıl
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, sınavlar dahil en az yetmiş iş günüdür.
(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, stajlar, Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz öğ-

renimleri veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafından belirlenir.
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Eğitim-öğretim dili
MADDE 10 – (1) Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar

dışında enstitülerde eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Sena-
tonun kararı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Ayrıca, tüm öğrencilerde belirli bir yabancı
dil seviyesi aranır. Bu yabancı dilin hangi yabancı dil olacağına, Üniversitelerarası Kurul tara-
fından belirlenen yabancı diller arasında yer alması ve Üniversitede eğitimi verilen bir dil ol-
ması koşulu ile her program için, ilgili EYK karar verir.

(2) ABDB’nin teklifi ve enstitü kurulunun onayı ile belirli programlarda tüm dersler
veya bir kısım dersler  EYK’ce karar verilen yabancı dilde verilebilir. Türkçe yapılan derslerde
yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazır-
lanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve
EYK’nin onayıyla proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminer sunuşlarının bu yabancı dilde
hazırlanması istenebilir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında genel başarı değerlendir-

mesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dı-
şında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için
mülakat jürisinin önerisi ve ilgili ABDB görüşü üzerine EYK kararıyla düzenlenip yürütülen
en çok iki yarıyıl süreli programdır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izin-
leri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama
çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Bilimsel hazırlık
programına devam eden öğrenciler, ABDB önerisi ve EYK’nin kararı ile hazırlık derslerine ek
olarak ilgili program derslerinden de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü
dersler yerine sayılamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programını izlemek için geçirilen süre yüksek lisans ve doktora
sürelerine ilave edilemez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler, ABDB önerisi enstitü kurulunca kabul

edildikten sonra Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.
(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu

hallerde ABDB gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile doktora derecesine sahip öğretim gö-
revlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili ABDB öne-
risi, enstitü müdürünün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim
elemanı görevlendirilebilir.

Ders danışmanları
MADDE 13 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerine, öğ-

rencinin programa kabulü ile birlikte ders dönemi danışmanı atanır. Ders dönemi danışmanları
ABDB’nin önerisi ve EYK’nin kararıyla belirlenir. Ders danışmanı atanıncaya kadar danış-
manlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Tez danışmanları
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı aşağıda belirtilen

esaslara göre belirlenir:
a) Enstitü ABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği
niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Danışman ilke olarak o anabilim dalında
görevli kadrolu öğretim üyesidir, ancak bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı durumda
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Üniversitenin en yakın anabilim dalındaki kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez da-
nışmanı EYK onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı
o anabilim dalındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ABDB önerisi ve EYK’nin kararı ile ikinci
tez danışmanı atanabilir.

b) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üni-
versite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışın-
dan en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle
birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez da-
nışmanı olarak kabul edilir.

(2) Doktora programında tez danışmanı aşağıda belirtilen esaslara göre belirlenir:
a) Enstitü ABDB her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danış-

manını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EYK onayı
ile kesinleşir.

b) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt

Kontenjanlar
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim da-

lının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur. Senato
tarafından onaylanan enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları,
bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları Mütevelli Heyeti kararı ile her akademik
yıl/yarıyıl başında kesinleşir.

(2) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda, EYK kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa
öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir
ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir. Bir program için yeterli bulunacak öğrenci sayısına,
EYK karar verir.

(3) Yurt dışında ikamet; Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kon-
tenjan dahilinde kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar
Türkçe Dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili EYK karar verir.

İlan, başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, bu programlara alına-

cak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer ko-
şullar enstitü tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın be-
yanına dayanılarak işlem yapılır. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda il-
gili enstitüye yapılır.
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Yüksek lisans programları
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan aşağıdaki ko-

şullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı veya  EYK’ce onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip

olmak.
b) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ve ÖSYM tarafından

eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında asgari taban
puanına veya Üniversitenin Yabancı Diller Bölümü veya anabilim dalı tarafından yapılacak
olan dil yeterlilik sınavından ilgili programın giriş koşullarında belirtilen ve Senato tarafından
eşdeğerliliği kabul edilen asgari puana sahip olmak.

c) Tezli yüksek lisans programı için başvurduğu puan türünde Senato tarafından belir-
lenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak
üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
d) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen

sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda
Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:
a) Doktora programına başvuracak adayların ilgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü

kurulunca uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner, eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmak.

b) Başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak
üzere GMAT puanına sahip olmak.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan, tıp fakülteleri
mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan en az 55 puan ve üzerinde temel tıp puanına; ya
da ALES’ in sayısal kısmından en az 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tara-
fından belirlenecek ALES, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan
az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmalıdır. Temel tıp puanı, TUS temel tıp bilimleri
Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; TUS klinik tıp bilimleri testi bölümünden
elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucu elde edilir. Tıp fakültesi me-
zunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

ç) YDS, ÜDS veya KPDS’den, 55 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tara-
fından belirlenecek puan veya ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından
(TOEFL IBT için 66 puan, PTE Akademik 50 puan, CAE ve CPE sınavları C seviyesi) muadili
bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden, YDS’den en az 50 veya ÖSYM ve Yüksek Öğretim Kurulu tara-
fından bu diller için eşdeğerlikleri kabul edilmiş sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış
olmak.

(3) Lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki ko-
şullar aranır:

a) İlgili ABDB’nin önerisi üzerine enstitü kurulunca uygun görülecek bir lisans diplo-
masına sahip olmak.
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b) Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan ol-
ması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-
nato tarafından belirlenecek ALES, 152 (eski sistem 720) puandan az olmamak üzere GRE,
590 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

c) YDS, ÜDS veya KPDS’den, 70 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tara-
fından belirlenecek puan veya ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer
merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından
(TOEFL IBT için 84 puan, PTE Akademik 71 puan, CAE B seviyesi, CPE C seviyesi) muadili
bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden, YDS’den en az 70 veya ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan bu diller eşdeğerlikleri kabul edilmiş sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Giriş sınavları
MADDE 18 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü; yabancı dil

yeterlik sınavı, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Sınavlar ve
değerlendirme ile ilgili işlemler, ABDB ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yabancı dil yeterlik koşulu
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru şartlarını yerine getiren adaylar,

ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak ya-
bancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı
yapan birim tarafından ilgili enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenecek
minimum puanları göz önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavındaki başarılı ya da
başarısız olan adayları ilan eder.

(2) Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından YDS’ye eşdeğerliği kabul edilerek,
enstitü kurulunca başarı taban puanı belirlenen, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ÜDS,
KPDS, TOEFL, PTE Akademik ve benzeri dil sınavlarında başarılı olan adaylar, o dilin yeterlik
sınavından muaf tutulur. Yüksek lisans için başarı taban puanı Senato tarafından belirlenen 50
puandan az olmamak üzere YDS, ÜDS veya KPDS, 60 puandan az olmamak üzere TOEFL
IBT, 45 puandan az olmamak üzere PTE Akademik, C seviyesinden az olmamak üzere CPE
ve CAE sınav puanına sahip olmak gerekir. Doktora için başarı taban puanı Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen 55 puandan az olmamak üzere YDS, ÜDS veya KPDS, 66 puan-
dan az olmamak üzere TOEFL IBT, 50 puandan az olmamak üzere PTE Akademik, C seviye-
sinden az olmamak üzere CPE ve CAE sınav puanına sahip olmak gerekir. Enstitü kurulu öne-
risi ve Senato kararı ile anabilim dalları için taban puanın üzerinde farklı puanlar belirlenebilir.

(3) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dilden
girer.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için, kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden, YDS’den, 70 puandan az olmamak koşulu ile enstitü kurulu tara-
fından belirlenecek puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer merkezî
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az
70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından
(84 puandan az olmamak üzere TOEFL IBT, 71 puandan az olmamak üzere PTE Akademik
puanına, B seviyesinde CAE veya C seviyesinde CPE puanına sahip olmak) bu puan muadili
bir puan almış olmak. Türkçe’den yeterlik durumu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-
nen esaslara göre yapılacak sınav ile değerlendirilir.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 20 – (1) Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jü-

risi ABDB’ce önerilen ve EYK kararıyla onaylanan en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.
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(2) Doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu; 100
üzerinden tam nota dönüştürülen ALES, GRE veya GMAT puanının ya da TUS temel tıp pua-
nının %50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si ve mülakat/yetenek değer-
lendirmesinde tam not üzerinden alınan notun %30'u; tezsiz yüksek lisans programına öğrenci
kabulünde lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ve mülakat/yetenek değerlen-
dirmesinde tam not üzerinden alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların mülakat/yetenek değerlendirme-
sinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını
sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi
tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde mülakat/ye-
tenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların mülakat/yetenek değerlendirmesinde
tam not üzerinden en az %60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70'ini sağlayan
adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından
genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/ye-
tenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

(5) Anabilim dalları yüksek lisans, doktora programları için belirlenen kontenjanların
en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenir.
Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yap-
tırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı
değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Enstitüye kayıt
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asil ve yedek adayların

listesi EYK kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar,
Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde ya-
pılır. Kazanan adaylar,  EYK’ce istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıt-
larını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Bu
adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak
kabul edilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almış olanlar ve belgelerinde tahrifat
bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, ya-
pılmış ise iptal edilir.

(3) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir.
Yurt dışı eğitim
MADDE 22 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun

süreli eğitim veya uygulama olanakları sağlanabilir. Bu olanaklar, enstitünün özel anlaşmalarla
ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından veya öğrencinin kişisel girişimleri
sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Bu eğitim ve uygulamaların, öğ-
rencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci
yurt dışına çıkmadan önce, ilgili ABDB’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı gerekir. Yurt dı-
şında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki
eğitimde de, ilgili enstitüde aranan başarı şartları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi
eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gelecek belgelere dayalı olarak ilgili  EYK’ce
karara bağlanır.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 23 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü prog-

ramlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, başka bir lisansüstü programa
yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı,
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nasıl yürütüleceği ve başvuru koşulları ile kontenjanları enstitü kurulunun önerisi üzerine Se-
natoca belirlenir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları ABDB önerisi üzerine
EYK kararıyla yapılır.

(2) Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin baş-
laması için belirtilen tarihten önce yapılır.

(3) Herhangi bir tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora
programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış
olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla ta-
mamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50, lisans genel
akademik ortalamasının da en az 3,00 olması gerekir. Yüksek lisans genel akademik ortalama-
sının 3,80’in üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu
öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans
programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan öğrencilerin, Üniversitede
yürütülen başka bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapması için ilgili anabilim dalı ta-
rafından belirlenen koşulları sağlamış olması, en az yedi dersi başarıyla tamamlamış ve genel
akademik ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,00 olması gerekir. Yatay geçiş talebi kabul edi-
len öğrencinin doktora programında geçirmiş olduğu süre öğretim süresinden sayılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan ve EYK kararıyla uygun görülen dersler tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

(6) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşama-
sında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

(7) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu
programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorun-
dadır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 24 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören

ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini arttırmak
isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve EYK’nin onayı
ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilir. Özel öğrencilik ilgili
programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Bu öğrenciler tam zamanlı öğren-
ciler gibi izledikleri derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(4) Özel öğrencilerin eğitim-öğrenim ücretleri her akademik yıl itibariyle Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.
(5) Enstitüden özel öğrenci olarak ders alan ve bu derslerden başarılı olan öğrenciler

daha sonra lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazandıkları takdirde almış oldukları bu derslerden
29 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre muaf sayılır.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
MADDE 25 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu aday-

ların lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar, ilgili ABDB görüşü ve EYK’nin
teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme, Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları,

Sınavlar ve Değerlendirme
Öğrenim ücreti
MADDE 26 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli He-

yeti tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.
Burslu öğrenciler dışında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya ye-
nilenmez.

Kayıt yenileme
MADDE 27 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarih-

lerde ders alma formlarını doldurarak kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler enstitü kurulunca
açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri dersleri ders
alma formuna işleyerek öğrenci katkı payının ödendiğini gösteren belgeyle beraber Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına teslim eder. Bu işlemleri tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş
sayılır.

(2) Öğrenciler  EYK’ce kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemini bizzat
kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, kayıt yenileme işlemini belirtilen süre içinde
yaptırmayan öğrencinin, mazereti  EYK’ce kabul edildiği takdirde ders alma-bırakma günle-
rinde de kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Bu süre içinde de kayıt yenileme işlemini yaptır-
mayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yarıyıl başında bu işlemi yaptı-
rabilir. Kaydını yenilememe nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt sildirme
MADDE 28 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne

başvurur. Enstitü öğrencinin kayıt sildirme isteğini EYK’de karara bağlayarak Rektörlüğe iletir.
Alınan eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

Derslere kayıt
MADDE 29 – (1) Ders danışmanı açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı

dersleri, öğrenci ile birlikte belirler ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Kayıtlı öğrenci sayısı,
EYK’ce önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, EYK kararı ile açılmayabilir ve bu
dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinebilir. Öğrenci, danışmanının uygun
bulması durumunda, alacağı dersleri; ilgili Enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan
derslerden ya da ilgili ABDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile Üniversitenin diğer enstitüle-
rinde veya yurt içi veya dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü
derslerden de seçebilir.

(2) Programa kayıtlı bir öğrencinin öğrenimi süresince başka enstitülerden özel öğrenci
olarak alacağı veya özel öğrenci statüsünde evvelce almış olup da transfer ettireceği derslerin
toplam sayısı; tezli yüksek lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarında
üç, tezsiz yüksek lisans programlarında dört, lisans derecesine dayalı doktora programlarında
ise altı dersi geçemez. Yatay geçişte bu ders sınırlaması uygulanmaz. Aynı enstitünün aynı
programında özel öğrenci olarak alınmış derslerin transfer edilebilir kredi toplamı, öğrencinin
kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken kredi toplamının % 50’sini geçemez.

Ders alma ve bırakma
MADDE 30 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak programa kayıt yap-

tıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uy-
gun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına
ekleyebilir ya da programlarına aldıkları bazı dersleri bırakabilir.

(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
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Kredi transferi
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde her-

hangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi
bilim alanı ile ilgili olanlar; danışmanın uygun görüşü, ilgili ABDB önerisi ve EYK’nin onayı
ile öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilir. Karşılıklı değişim programları çerçeve-
sinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan ve eğitim programında eşdeğer olan veya yerine
sayılabilecek ders varsa bu dersler yerine; eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders yoksa
alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(2) Yatay geçişler hariç, bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli
sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.

Devam zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim eleman-

larınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Bir öğrencinin yarıyıl içindeki de-
vamsızlığı her ders için toplam sürenin %30’unu geçemez. Bir dersten devam için gereken
oranı sağlayamayan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 33 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme

sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sa-
yısı, şekli, ders başarı notuna etki edecek oranı ile sınavların değerlendirme esasları ilgili öğ-
retim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavın
yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Mazeret sınavı ara sınav yerine kullanılabilir. Öğrenciye; haklı ve geçerli bir nedeni
olması ve beş iş günü içinde ABDB’ye dilekçe ile talepte bulunması halinde ilgili ABDB’nin
uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile aynı yarıyıl içinde mazeret sınavına girme hakkı verilir.
Mazeret sınavlarının yapılışına ilişkin esaslar ilgili  EYK’ce belirlenir. Yarıyıl sonu ve bütün-
leme sınavının mazeret sınavı yoktur.

(5) Her yarıyıl sonu sınavını izleyen dönemde bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu
sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler o dersin bütünleme sınavına girerler.
Bütünleme sınavı notu, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bir dersten devamsızlık nedeniyle
başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler.

(6) Genel not ortalaması veya dersin notunun yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan
dersler devam zorunluluğu aranmaksızın tekrarlanabilir veya enstitü ABDB’ce eşdeğer kabul
edilen dersler alınabilir. Tekrarlanacak dersler, öğrencinin yazılı talebi, enstitü ABDB’nin öne-
risi ile EYK kararı ile belirlenir. Genel ağırlıklı not hesaplanmasında tekrarlanan dersten son
alınan not geçerlidir.

Ders başarı notu
MADDE 34 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda
gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi
değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalış-
malarını tamamlayamamış öğrencilere I notu verilir. Öğrenci eksiğini genel sınav dönemi so-
nundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için
başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not ve-
rilir.
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(3) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az CC, doktora
öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir.

(4) Gerekli hallerde ABDB ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seç-
meli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Notlar
MADDE 35 – (1) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda göste-

rilmiştir:

(2) Ortalamaya katılmayan harf notlarının karşılıkları şunlardır:
a) I Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,
(I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri
hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü ABDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile bir son-
raki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

b) S Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını
başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan ders-
lerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statü-
sünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir.

c) U Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sına-
vında başarılı bulunmayıp tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde ba-
şarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alı-
nan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) NA Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir ve (FF) notu gibi işlem görür.
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d) P Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) T Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha

önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. (T) notu ortalamaya katılmaz
ancak not belgelerinde gösterilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 36 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itirazı olan öğrenci,

bu itirazını, sonucun ilanını izleyen en geç beş iş günü içinde, ilgili ABDB’ye yazılı olarak ya-
par. Bu itiraz iki iş günü içinde ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu, değerlendirmede bir
hata görürse gerekli düzeltmeyi yaparak, sonucu en geç iki iş günü içinde ABDB’ye bildirir.
Ders sorumlusunun inceleme sonucu vereceği ve ABDB tarafından onaylanan karar kesindir.
Yapılan başarı notu düzeltmeleri, ilgili ABDB tarafından yazı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(2) Ders sorumlusu, yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, ge-
rekli düzeltmeyi yaparak öğrencisini bilgilendirir. Bu düzeltme ilan edilen başarı notunda bir
değişiklik gerektiriyorsa, bu durum ve yapılması gereken değişiklik, ders sorumlusu tarafından
yazılı olarak, ilgili ABDB aracılığı ile müdürlüğe bildirilir. EYK kararıyla onaylanan maddi
hata müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Başarı notları, not ilanını izleyen
yedi iş günü sonunda kesinlik kazanır ve değiştirilmez.

Genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanması
MADDE 37 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl

sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı
tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan
derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar
edilen derslerden alınan son not katılır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak
hesaplanır.

(2) Yüksek lisans programlarından mezuniyet için genel not ortalamasının 4,00 üze-
rinden en az 2,70, doktora programından mezuniyet için en az 3,00 olması gerekir. Mezuniyet
durumunda olup, tüm dersleri başarı ile veren ancak kayıtlı olduğu lisansüstü programdan me-
zuniyet koşulu olan asgari GANO’yu sağlayamayan öğrencilere 1 kereye mahsus olmak üzere
yüksek lisans için BA, BB, CB ve CC, doktora için BA, BB ve CB notu aldıkları en fazla 2
dersten, ilgili ABDB önerisi ve EYK kararı ile not yükseltmek üzere ek sınav hakkı verilebilir.
En son sınavdan alınan not geçerlidir.

İlişik kesilmesi
MADDE 38 – (1) Aşağıda yer alan durumlarda öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin enstitü müdürlüğüne kendi isteği ile ilişik kesmek istediğine ilişkin yazılı

talepte bulunması.
b) Öğrenciye Üniversiteden çıkarma cezası verilmesi.
c) Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programında üç

yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla ta-
mamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini
yerine getiremeyen öğrenciler.

ç) Tezli yüksek lisans programında tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma-
sına girmeyen öğrenciler.

d) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip, gerekli kredili ders-
leri azami dört yarıyılda başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel
not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler.
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e) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilip, gerekli kredili dersleri azami
altı yarıyılda başarıyla tamamlamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortala-
masını sağlayamayan öğrenciler.

f) Doktora programlarında kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tez çalışmasını
on iki veya lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan
öğrenciler.

g) Doktora programında tez önerisi iki kez reddedilen öğrenciler.
ğ) Doktora programında tez önerisi kabul edilip, tez izleme komitesi tarafından üst üste

iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Açılacak programlar
MADDE 39 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, enstitü
kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir.

Programlar arasında geçiş
MADDE 40 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl

başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir
ay önce öğrencinin başvurusu ve enstitü ABDB önerisi ve EYK kararıyla yapılır. Öğrenci tezli
ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş
başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği
ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 21 ulusal ve 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen
dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminer dersinde; öğrencinin yapacağı tez çalışması ile ilgili konulardaki bilgi de-
rinliğini ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav
dönemi içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer
izleyicilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, izleyiciler arasında bulunan konu ile
ilgili öğretim üye ve görevlilerinin de görüşlerini alarak, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Süre
MADDE 42 – (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.
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(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ABDB her öğrenci için Se-

natonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından Üniversitenin kadrosunda bu-
lunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı
EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Se-
natonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Tez önerisi
MADDE 44 – (1) Öğrencinin tez konusu ve tezin önerilecek başlığı, öğrencinin eği-

limleri de göz önünde bulundurularak, öğrenci danışmanı ile beraber belirlenir. Tez konusu
ilgili ABDB’ce değerlendirildikten sonra, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir
ve EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi,
ilgili ABDB uygun görüşü ve EYK kararı ile yapılır.

Tez jürisi
MADDE 45 – (1) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ABDB önerisi

ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim
kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez sınavı
MADDE 46 – (1) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen enstitü tez yazım kıla-

vuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına sunar.

(2) Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile ciltlenmiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılan tezin nüshalarını ABDB aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü ABDB önerisi ve EYK 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.

(4) Tez, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce, öğrenci tarafından jüri üyelerine
teslim edilir.

(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
ilgili ABDB çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir ve en çok doksan dakika sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan
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asıl üye/üyeler yerine, ilgili ABDB’ce yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplan-
tıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit
edilir. İlgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü
belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında EYK kararına göre işlem yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı; tez sınavını izleyen en geç üç
iş günü içinde, bir tutanakla ve ilgili ABDB’ce müdürlüğe bildirilir.

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

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

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans

programları da, doğrudan uygulanabilir nitelikte olan Yükseköğretim Kurulu kararları hariç,
bu program kapsamında yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 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.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.
(7) 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.

Süre
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 49 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü ABDB her öğrenci için

ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi
veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye alanında gerekli bilgi biriki-

mini kazandırmak için olanak sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları
geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak
için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama ser-
gilemeye yönelik bir sanat eseri yaratmasını sağlamaktır.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite
içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

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

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sa-
yılmaz.

(5) Doktora programlarında enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğre-
tim 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.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 51 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora sınavında başarılı bulunan ve tez çalışması
önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması izleme komitesi denetiminde bir tez çalışması raporu
hazırlamak ve tez çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tez çalışmasını on iki veya lisans
derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile 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 talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 52 – (1) Enstitü ABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir

tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması

4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavın amacı;
öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup
olmadığının sınanmasıdır. Sınav tarihleri, EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sı-
navı; yılda iki kez, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi; öğ-
rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, ABDB yeterlik sı-
navını izleyen üç işgünü içinde bir tutanakla müdürlüğe bildirilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ABDB’ce önerilen ve   EYK’ce onaylanan beş kişilik dok-
tora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, ABDB’ce önerilen ve   EYK’ce atanan en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik sınav
jürisi tarafından yapılır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlar-
daki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğun-
lukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar ABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç işgünü
içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) İlan edilen tarihte sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde,

doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenip ABDB’ce önerilen ve  EYK’ce onaylanan tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı ve başka üni-
versitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversiteden atanan danışman komite top-
lantılarına katılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez yeterlik ra-
poru çalışmasını yurt dışında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, danışmanı ya da gön-
derildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı, tez çalışması izleme komitesi raporuna
esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından önce anabilim dalı başkanlıklarına verir.
Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden ABDB sorumludur. Tez izleme komitesi,
gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABDB gerekçeli
önerisi üzerine EYK’nin onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 55 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sı-

nav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ça-
lışma planını kapsayan tez yeterlik çalışması önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü
olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme ko-
mitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sü-
rede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma
sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu
tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için
bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,
ABDB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez çalışması konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. 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 yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-
Aralık aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en
az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tutanaklar en geç
üç gün içinde enstitüye ulaştırılır.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte
öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
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programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir. Öğ-
rencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü ABDB önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışın-
dan olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir.

(4) Jüri üyeleri; söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla
ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı
dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az on beş gün önceden ABDB’ce ilan edilir.
Sınav, en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili
ABDB’ce yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde
yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Enstitü
müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(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 ABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile
ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 51 inci maddenin beşinci fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mazeretler ve İzinler

Mazeretler
MADDE 57 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti nedeniyle, üniversite hastanelerinden ya da

resmi hasta kabul yetkisi olan sağlık kuruluşlarından istirahat raporu alan öğrenci; rapor süre-
sinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık
Merkezince verilen veya onaylanan raporunu, ilgili ABDB’ye teslim eder. Öğrenci, raporda
belirtilen süreler içinde mazeretli kabul edilir ve ara sınavlara girmez. Raporlu sayılan sürede
girilen ara sınavların notları ya da sonuçları geçersiz sayılır. Öğrenci, rapor bitiminden sonra,
mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğretim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz.
Bir yarıyılda, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilir.

(2) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak
başka bir kimsenin bulunmaması ya da   EYK’ce kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması
ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, EYK öğrencinin mazeretli sayılmasına karar vere-
bilir.

İzinli sayılma
MADDE 58 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı bursu veya araştırma imkânı sağlayan öğrenciye;
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danışmanının önerisi, ABDB uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile en çok bir yıla kadar izin
verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar tarihini izleyen yarıyıldan itibaren başlar. Yarıyıl
başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o yarıyılda da izin başla-
tılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izinlerini
kısa keserek dönüş yapabilirler. İzinli süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sa-
yılır.

(3) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali ya da 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası
alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 59 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili

yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar verebilir:
a) Öğrencinin, Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yöner-

gesinde belirtilen sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla
ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-
racak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan ve kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak
başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu
belgelendirmesi,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali ya da Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli
uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki haller,

g) İlgili yönetim kurulunun kabul edeceği diğer haklı ve geçerli nedenler. Bu nedenlerin
ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu neden-
lerin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır.
Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

İzinli, raporlu veya kayıt dondurmada geçen sürede ücret ödeme
MADDE 60 – (1) 58 ve 59 uncu maddelerde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli

veya raporlu sayılan veya kaydını donduran öğrencilerin bu süreler içerisinde öğrencilik hak
ve yükümlülükleri devam eder. Bu öğrenciler her yarıyıl başında, Mütevelli Heyeti tarafından
tespit edilen ücreti öder.

ONUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 61 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğ-

rencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin de enstitüye eksiksiz teslim
edilmiş olması gerekir:

a) Jüri tutanakları,
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b) Tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, ba-
sılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası,

c) Tez veya çalışmanın kaydedildiği üç adet CD,
ç) Üniversite kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez veya çalışma için

doldurulmuş veri giriş formu ve izin belgesi.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra, öğrencinin dosyası EYK’ce

incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar
verilir. Mezuniyetine karar verilen; yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans, doktora öğren-
cilerine doktora diplomalarından biri verilir. Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana-
bilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı ve derecesi be-
lirtilir. Diplomalar, müdür ve Rektör tarafından imzalanır.

Diploma kaybı ve yeni diploma oluşturulması
MADDE 62 – (1) Diplomanın kaybı halinde, Senato tarafından belirlenen esaslar uy-

gulanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri
MADDE 63 – (1) Enstitü müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü

görevlileri hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu konuda,
21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yö-
netici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci disiplin işlemleri
MADDE 64 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden
uzaklaştırılan öğrenciler için uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak bu
öğrenciler; izinli öğrenciler gibi uzaklaştırma cezasının süresini ve başlama tarihine göre öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini öder.

Burslar
MADDE 65 – (1) Öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak burs verilir.
Tebligat
MADDE 66 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin ilgili enstitüye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.
(2) Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde enstitüye bu değişikliği bildir-

memiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin enstitüde bulunan adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Se-
nato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıba-

dem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Acıbadem Üniversitesinden:
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin hedeflerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine
ve çalışma usulüne dair hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ACU-UZEM) : Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Acıbadem 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) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve ve-

rimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
b) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme teknolojisi ile desteklemek.
c) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama süreçlerini yö-

netmek ve yürütmek.
ç) Uzaktan eğitim sisteminin teknik desteğini sağlamak.
d) Farklı birimlerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistem ve alt yapısının

kurulması veya Üniversitenin mevcut alt yapısını kullanarak e-öğrenme hizmetlerinin verile-
bilmesi için çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve süreci koordine etmek.

e) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenmeye dayalı ders ve programları
geliştirmek, plan ve koordinasyonunu sağlamak, uygulama faaliyetlerini yürütmek.

f) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü e-öğrenme portalının çalışmasını temin etmek ve yö-
netimini gerçekleştirmek.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri için ders

içeriklerinin hazırlanmasını koordine etmek.
b) Üniversitede gereksinimi duyulan yazılım otomasyonlarının ve ders içeriklerinin

güncellenmesini takip etmek ve gerekli bilgi akışını yürütmek.
c) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.
ç) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin uzaktan eğitim

sayesinde yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, rehberlik yapmak
ya da önerilerde bulunmak.

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda gerekli kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer araştırma çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Birimleri ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim birimleri
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim birimleri şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-
ları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması durumunda yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yar-
dımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezi hedefleri doğrultusunda yönetmek, Merkezin faaliyetlerini koordine etmek.
c) Yönetim Kurulu toplantılarını duyurmak, Kurula başkanlık etmek ve Kurulca alınan

kararları uygulamak.
ç) Merkezin mevcut durum, hedef ve planlarına ilişkin yıllık faaliyet raporunu hazırla-

mak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkında

Rektörlüğe geri bildirim yapmak.
e) Merkezin Üniversitenin diğer birimleriyle uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine iliş-

kin koordinasyonu sağlamak.
f) Uzaktan eğitim yapılan bölümlerin akademik programlarının oluşturulması sırasında,

ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakülte kurullarında bölüm/program başkanlarıyla
birlikte görüşmelere katılmak ve gerekli işbirliğini koordine etmek.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Müdürün kendisine verdiği görevleri yapar.
b) Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur.
c) Müdürünün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi yönetir.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş kişiden

oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle bo-

şalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili ka-

rarları almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşerek Merkezin çalışması ile ilgili plan-

ların hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Bölüm/program başkanlıklarına programda okutulacak ders içeriklerine ilişkin tav-

siye kararları almak.

ç) Program içeriklerinin güncelleştirilmesine ilişkin tavsiye kararları almak.

d) Merkez kapsamında açılması kararlaştırılan derslerin/kursların içeriklerinin hazır-

lanması için fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer araştırma, eğitim ve uygulama birimleri ile

koordineli çalışmak.

e) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, tavsiyede bulunmak.

f) Merkez için gerekli çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Üniversitenin içinden beş ve Üniversite dışından

konu ile ilgili kamu veya özel kuruluşlardan iki olmak üzere yedi üyeden oluşur.

b) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin

çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerine Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acı-

badem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile
ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-
silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, aka-

demik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi
içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ma-
zeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar
yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 30 uncu
madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını veya
öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak sadece stajını tamamlamadığı
için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar.
Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenileme-
dikleri yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

(4) Farklı üniversitelerden ders alıp henüz notları gelmeyen öğrenciler ile intibak iş-
lemleri bitmeyen öğrencilerin takip eden dönemdeki ders kayıtları mevcut duruma göre yapılır.
İntibak işlemlerinin tamamlanıp notların öğrenci bilgi sistemine aktarılması sonucunda öğren-
cinin talebi üzerine, ders kayıtlarının yapılabilmesi için ders seçme ekranı danışmana açılarak
ders ekleme-silme işlemi yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını

izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 15 inci
maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak
almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez,
girse de notu iptal edilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda, başarılı oldukları veya ön koşulunu sağlayamadıkları
dersler dışındaki alt yarıyıldaki derslerinden ders değiştirme ve silme yapamazlar.

(3) Staj derslerinin AKTS kredi değeri, kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin toplam
ders kredi yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sı-
navlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem
yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 22 nci maddedeki en yakın katsayı karşılığı
başarı notuna dönüştürülür. Ancak katsayıları farklı olan harf notları bir üst harf notuna dönüştü-
rülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 27 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı
dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf
olurlar. Ayrıca, ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en
az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin
başarı notları için, 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün eğitimde öğrenci olarak kayıtlı
olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğ-
rencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum
belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğ-
rencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar
tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar
çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, mua-
fiyeti ifade eden notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o
dersi/dersleri yeniden alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi
sınıfa intibak yapılacağı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında be-
lirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim
kurumunda örgün eğitimde alıp başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından ka-
bul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 23 üncü maddedeki esaslar çerçevesinde
başarı notuna dönüştürülür.

(4) Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, eş değerliliği kabul
edilen hangi derslerin intibakının yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir. İntibak yapılan
derslerden öğrencilerin daha önce örgün eğitimde almış oldukları notlar,  23 üncü maddedeki
esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen
ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, önlisans programında alarak lisans
programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesap-
lanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin
devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, staj dersi dışındaki FF veya YZ
notu aldığı tek dersten veya staj dersi dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli
not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik
takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı
not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanın-
maz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618
2- 28/9/2014 29133
3- 25/1/2015 29247
4- 8/6/2015 29380
5- 8/7/2016 29764
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2013 tarihli ve 28527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı madde-
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile
ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders ekleme-
silme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, öğrenim süresince güz ve bahar yarıyılları başında, aka-

demik takvimde belirtilen sürede kayıt yenilemek zorundadır. Mazeretleri dolayısıyla süresi
içerisinde kayıt yenileyemeyen ve ilgili kurullarca haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ma-
zeretleri kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar
yaptırabilirler.

(2) Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla 28
inci madde kapsamında ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında katkı payını
veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Ancak stajını tamamlamadığı
için mezun olamayan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemez.

(3) Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi yapar.
Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin kayıtlarını yenileme-
dikleri yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

(4) Farklı üniversitelerden ders alıp henüz notları gelmeyen öğrenciler ile intibak iş-
lemleri bitmeyen öğrencilerin takip eden dönemdeki ders kayıtları mevcut duruma göre yapılır.
İntibak işlemlerinin tamamlanıp notların öğrenci bilgi sistemine aktarılması sonucunda öğren-
cinin talebi üzerine, ders kayıtlarının yapılabilmesi için ders seçme ekranı danışmana açılarak
ders ekleme-silme işlemi yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Öğrenciler, danışmanlarının onayı ile yarıyıl derslerinin başlangıcını

izleyen ilk hafta içinde, kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini 14 üncü
maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak
almadığı ya da kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez,
girse de notu iptal edilir.

(2) Öğrenciler ilk iki yarıyılda, başarılı oldukları veya ön koşulunu sağlayamadıkları
dersler dışındaki alt yarıyıldaki derslerinden ders değiştirme ve silme yapamazlar.

(3) Staj derslerinin AKTS kredi değeri, kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin toplam
ders kredi yükünün hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Mazereti ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde sı-
navlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem
yapılır ve öğrencinin girmiş olduğu sınavlar iptal edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Daha önce alınan not, harf notu ise; 21 inci maddedeki en yakın katsayı karşılığı
başarı notuna dönüştürülür. Ancak katsayıları farklı olan harf notları bir üst harf nota dönüştü-
rülür.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan yabancı

dil seviye tespit sınavından, en az 50 puan alan öğrenciler, temel yabancı dil derslerinden muaf
olurlar. Ayrıca, ilgili kurullar tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavlarından en
az 50 puan alan öğrenciler de söz konusu derslerden muaf olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin
başarı notları için, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır.

(2) Daha önce bir yükseköğretim programında örgün eğitimde öğrenci olarak kayıtlı
olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğ-
rencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not durum
belgesi, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili birime başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki
yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından kabul
edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 22 nci maddedeki esaslar çerçevesinde ba-
şarı notuna dönüştürülür. Muafiyetlerde karşılaşılan güçlükler nedeniyle, muafiyeti ifade eden
notlar, harf notu olarak CC’ye dönüştürülür, kabul etmemeleri halinde o dersi/dersleri yeniden
alırlar. Bu şekilde eş değerliliği kabul edilen ders sayısına göre, hangi sınıfa intibak yapılacağı
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim
kurumunda örgün eğitimde alıp başarılı oldukları ve eş değerliliği ilgili kurullar tarafından ka-
bul edilen derslerden, daha önce almış oldukları notlar, 22 nci maddedeki esaslar çerçevesinde
başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, tüm derslerin
devam şartını yerine getirdiği halde herhangi bir dönemde, staj dersi dışındaki FF veya YZ
notu aldığı tek dersten veya staj dersi dışındaki bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli
not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten akademik
takvimde belirlenen tarihlerde bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı
not ile genel not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2013 28527

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/4/2013 28618

2- 28/9/2014 29133

3- 25/1/2015 29247

4- 8/6/2015 29380

5- 8/7/2016 29764
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Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce

Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin dördüncü fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğ-

rencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler

için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde bi-

rinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başa-

rısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte

beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları

ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğ-

rencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, de-

vam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavına girme hakkı tanınır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu

sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek/çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak

üzere sekiz çeşittir. 

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak

sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur. 

(3) Dini ve milli bayramlar dışında ilgili yönetim kurulu kararı ile hafta sonu tatillerinde

de sınav yapılabilir. 

(4) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca

öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zo-

rundadır. Öğrencilerin, usulüne uygun kayıt olmadıkları ve belirlenen şartları sağlamadıkları

dersin sınavına girmeleri halinde aldıkları not iptal edilir. 

(5) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nede-

niyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul

edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içe-

risinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorunda-

dırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara

bağlanır. 

(6) Mazeret ve tek/çift ders sınavlarını için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, yarıyıl

sonu sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler için yapılan mazeret sınavları

süresinde Üniversiteyi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil eden öğrenciler ile milli sporcu

öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içe-

risinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenci-

lerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. 
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(7) Her öğretim elemanının; bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını,
kullanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların
başarı puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her ya-
rıyılın ilk iki haftası içinde yazılı olarak vermesi gerekir. 

(8) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm baş-
kanlığı tarafından ara sınav başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir ve sınav uy-
gulamaları buna göre yapılır. 

(9) Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim ele-
manı, bu kısa sınav notlarının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara
sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulamalarına mazeretli olarak katılmayan öğrencilere
mazeret sınav hakkı verilir. 

(10) Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona er-
mesinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur. 

(11) Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden on beş
gün önce ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve dekanlığa/müdürlüğe
bildirilir. 

(12) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders
sorumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde
yapılır. 

(13) Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğren-
cilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler,
yarıyıl sonu sınavlarına giremez. 

(14) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara
göre hesaplanan dersin başarı notları, ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve aka-
demik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet ortamındaki listelere kaydedilir. Bu liste-
lerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir. 

(15) Yarıyıl sonu sınavları Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen
süreler içinde yapılır. 

(16) Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı verilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Tek/çift ders sınav hakkı
MADDE 28 – (1) Kaydoldukları dersleri başarmaları halinde mezun olabilecek öğren-

cilere son yarıyıl öğrencileri denir. Bu öğrencilerden, yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız
oldukları tek/çift dersi kalarak bu derslerin devam ve diğer koşullarını sağlayanlara tek/çift
ders sınav hakkı verilir. 

(2) Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez. 
(3) Tek/çift ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu sı-

navları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm başkanlığına baş-
vurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlendirir ve sınav-
ların akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar. 

(4) Tek/çift ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 puan ve daha yukarısı ol-
ması halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan
tek/çift ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.”
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MADDE 4  – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başarı denetimi 
MADDE 33 – (1) Sekizinci yarıyıl sonunda bütün derslerden başarılı olsalar dahi AGNO’su

2,50'nin altında olan öğrenciler mezun olamaz, bu durumdaki öğrenciler AGNO'larını 2,50’nin
üzerine çıkartıncaya kadar derslere yeniden kayıt yaptırmak, derslerin ara ve dönem sonu sı-
navlarına girmek durumundadır.” 

MADDE 5  – Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 2016-2017 eğitim-
öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4 üncü maddesi 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğ-
rencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler
için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde bi-
rinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başa-
rısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte
beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları
ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğ-
rencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, de-
vam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Sınavlar; ara sınavları, kısa sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu

sınavları, ek sınavlar, yaz okulu sonu sınavları, tek/çift ders sınavları, muafiyet sınavları olmak
üzere sekiz çeşittir. 

(2) Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sadece sözlü yapılacak
sınavlar için ilgili yönetim kurulu kararıyla komisyon oluşturulur. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2011 28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/7/2012 28362
2- 10/9/2013 28761
3- 28/10/2013 28805
4- 21/8/2015 29452
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(3) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca
öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zo-
rundadır. Öğrencinin kuralına uygun kayıt olmadığı ve ilgili diğer koşulları sağlamadığı dersin
sınavına girmesi halinde aldığı not iptal edilir. 

(4) Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nede-
niyle bir dersin ara sınavına ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul
edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içe-
risinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zorunda-
dırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara
bağlanır.

(5) Mazeret ve tek/çift ders sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı
yapılmaz. Ancak, yarıyıl sonu sınavları ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler için
yapılacak mazeret sınavları süresinde, Üniversiteyi veya Ülkemizi çeşitli etkinliklerde temsil
eden öğrenciler ile milli sporcu öğrenciler; belgelemek koşulu ile başvurusunu elden üç gün
içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde meslek yüksekokulu sekreterliğine teslim etmek zo-
rundadırlar. Bu durumdaki öğrencilerin talepleri ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. 

(6) Her öğretim elemanı bir yarıyıl boyunca işleyeceği konuların haftalık planını, kul-
lanılabilecek temel kaynaklar ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı notu ve diğer çalışmaların başarı
puanına katılım oranlarını içeren ders planını öğrencilere ve bölüm başkanlığına her yarıyılın
ilk iki haftası içinde yazılı olarak verir. 

(7) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, bölüm baş-
kanlığı tarafından ara sınav başlangıç tarihinden itibaren on beş gün önce ilan edilir ve sınav
uygulamaları buna göre yapılır. 

(8) Bir yarıyıl içerisinde çeşitli aralıklarla kısa sınav uygulamaları yapan öğretim ele-
manı, bu kısa sınav notlarının ortalamasını ara sınav notu olarak değerlendirebilir. Ayrıca ara
sınav yapılmayan derslerde, kısa sınav uygulamalarına mazeretli katılamayan öğrencilere ma-
zeret sınav hakkı verilir. 

(9) Ara sınav notları, ilgili öğretim elemanlarınca en geç yarıyıl derslerinin sona erme-
sinden bir hafta önce öğrencilere duyurulur. 

(10) Yarıyıl sonu sınavlarının programları, yarıyılda derslerin sona ermesinden on beş
gün önce ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanarak öğrencilere ilan edilir ve müdürlüğe bildi-
rilir. 

(11) Yarıyıl içinde bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere, DVZ notu
verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan
edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu ve tek/çift ders sınavına alınmazlar. 

(12) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, programda yer aldığı gün, saat ve yerde, ders so-
rumlularının ve bölüm başkanlığınca görevlendirilen gözcülerin denetimi ve gözetiminde ya-
pılır. 

(13) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte elde edilen dersin başarı notları,
ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir. İnternet ortamındaki listelere en geç akademik
takvimde belirtilen süreler içerisinde kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına
imza karşılığı teslim edilir. 

(14) Yarıyıl sonu sınavı Senatoca kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler
içinde yapılır. 

(15) Tutuklu öğrencilere tutukluluk hallerinin sona ermesinden sonra sınav hakkı ve-
rilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tek/çift ders sınavı 
MADDE 20  – (1) Mezuniyetleri için derse devam zorunluluklarını yerine getirmiş,

dersin diğer koşullarını sağlamış ve tek/çift dersi kalmış olan öğrencilere, dönem sonu sınav-
larından sonra tek/çift ders sınav hakkı verilir. 

(2) Hiç alınmamış dersler için tek/çift ders sınav hakkı verilmez. 
(3) Bu durumdaki öğrenciler bölüm başkanlığına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden

itibaren bir hafta içinde dilekçe ile başvuru yapar. Bölüm başkanlığı, alandan bir öğretim ele-
manını görevlendirip sınavın akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar. 

(4) Tek/çift ders sınavından alınan puanın 100 üzerinden 50 ve daha yukarısı olması
halinde öğrenci başarılı sayılır. Ara sınav notu ve diğer etkinliklerin katkısı olmadan tek/çift
ders sınavının puanı, harf notuna çevrilir.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA

İLİŞKİN 2017 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına
ilişkin 2017 Ocak ayı istatistiklerinin belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
2017 Ocak ayı istatistikleri
MADDE 3 – (1) 6356 sayılı Kanun gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların

üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistikleri Ek-1’de gösterilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2011 28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/7/2012 28362

2- 10/9/2013 28761

3- 28/10/2013 28805

4- 21/8/2015 29452
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 5)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İliş-
kin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. 

(2) Bu Tebliğde yapılan açıklamalar, il özel idareleri ile belediyelere ait olan ve 6736
sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar hakkında da uygulanacaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza
verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler 

MADDE 3 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun
kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe gir-
diği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hü-
kümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu mad-
denin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu madde-
sinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması ge-
reken geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri
halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

(2) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) 6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin ondoku-

zuncu fıkrası kapsamında borçların yapılandırılmış olması,
b) 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nede-

niyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,
c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar

(bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi, 

gerekmektedir.
(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.
(4) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla bü-
yükşehir belediyesi sınırlarına dâhil edilen yerlerdeki su ve atık su alacaklarından, 6736 sayılı
Kanunun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında yapılandırılanlar hakkında da yuka-
rıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

(5) 6736 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri
gereken tutarları süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan
maddeler uyarınca ödenecek tutarlar fıkra kapsamına girmemektedir.
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Örnek 1- 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve
12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken
ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. Borçlunun ödemediği
taksit tutarını, 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 ta-
rihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam ede-
cektir.

Örnek 2- 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve
peşin ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, yapılandırılan tutarlara ilişkin 2/1/2017 tarihine
kadar herhangi bir ödeme yapmadığından Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. 

Borçlu, Kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödeme seçeneğini tercih
etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici 2 nci maddenin dör-
düncü fıkrası gereğince, Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim de uygulanarak, birinci fık-
ranın getirmiş olduğu düzenleme kapsamında 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç)
27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödediği takdirde Kanun
hükümlerinden yararlanabilecektir.

(6) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında, “(6) Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi
öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan
tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun
hükümlerinden yararlandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

(7) 6736 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre, Kanunun
2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj)
vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda
bulunan borçluların Kanundaki diğer şartların yanı sıra; maddede belirtilen vergi türlerinden,
taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef
tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme hâlinde borcun ta-
mamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir.

(8) Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanunun 3 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakları madde hükmüne
göre ödeyememiş olan ve bu nedenle Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara da
bir imkân getirilerek, ihlale neden olan tutarları 31/5/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) öde-
meleri ya da 27/1/2017 tarihinden önce veya 31/5/2017 tarihine kadar yaptıkları başvurulara
dayanılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde-
sine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda Kanun hükümlerinden ya-
rarlanmaları sağlanmaktadır.

(9) Çok zor durum halinin tespitinde, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin uygula-
malarını gösteren ilgili mevzuatta yapılmış açıklamalara göre işlem yapılacak ve borçluların
tecil ve taksitlendirme taleplerinin çok zor durum hali dışındaki nedenlerle reddedilmiş olması
geçici 2 nci maddenin altıncı fıkrası ile getirilmiş olan imkânı ortadan kaldırmayacaktır.
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Taksit Sürelerinin Uzatılması
MADDE 4 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “(2)

Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme
süreleri, 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak
üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.” hükmü yer al-
maktadır.

(2) Fıkra hükmüne göre, Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme
süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme sü-
releri dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağın-
dan, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

(3) Fıkra kapsamında, Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendi ve 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında ödenmesi gereken
alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır.

Örnek 3- Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borç-
larını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2 nci maddenin
ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin
ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

(4) Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmaya-
cak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

(5) Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenme-
mesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği ta-
biidir. 

Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden; 
- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son

taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
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Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde
ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, tak-
sitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk
iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Örnek 4- Örnek 1’deki borçlu süresi içerisinde ödemediği 30 Kasım 2016 vadeli birinci
taksitini geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihinde ödemiştir.
Borçlu, Ocak 2017 ayında ödemesi gereken ve geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında
ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihine uzayan ikinci taksitini ise bu sürede ödememiştir. Kanu-
nun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin ilk iki-
sinin süresinde ve tam ödenmesi gerektiğinden, borçlunun Mayıs 2017 ayında ödemesi gereken
ikinci taksiti süresinde ödememiş olması nedeniyle Kanundan yararlanma hakkı sona ermiştir.  

Örnek 5- Örnek 3’deki borçlu, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ödeme
süreleri uzatılan taksitlerinden Eylül 2017 ve Temmuz 2018 aylarında ödemesi gereken taksitler
hariç diğer taksitlerini süresinde ödemiştir. Süresinde ödenmeyen bu taksitlerin, ödenmesi ge-
rektiği tarihten ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
12 nci taksiti izleyen ayın sonuna kadar (Şubat 2019) ödenmesi şartıyla 6736 sayılı Kanun hü-
kümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.  

(6) Fıkraya göre, 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin öde-
me süresi uzadığından, Kanunun 10 uncu maddesinin onsekizinci fıkrası hükmünün uygula-
masında uzayan taksit sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

(7) Geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra tebliğ edilen ihbarnameler
için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması durumunda
taksit ödeme sürelerinin geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirleneceği tabiidir. An-
cak, geçici 2 nci madde ile Kanunun anılan hükümlerinden yararlanmak için yapılması gereken
başvuruların sürelerinde bir değişiklik yapılmadığından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
ila sekizinci fıkralarından yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğini takip eden
otuz gün içerisinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. 

Örnek 6- 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce başlanılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara
ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 15 Şubat 2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılmak istenilmesi
halinde 17 Mart 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunulması gerekmektedir. 

Bu takdirde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre 31 Mart 2017 tarihine
kadar ödenmesi gereken peşin veya birinci taksitin ödeme süresi, geçici 2 nci maddenin ikinci
fıkrası uyarınca 31 Temmuz 2017 tarihine uzayacak ve diğer taksitler bu tarihi izleyen ikişer
aylık dönemler halinde, Eylül 2017, Kasım 2017, Ocak 2018, Mart 2018, Mayıs 2018 aylarında
ödenecektir.

Peşin Ödeme İndirimi
MADDE 5 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında,

“(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan
alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10
uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygu-
lanmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, yapılandırılan alacak
tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında
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indirim yapılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci
fıkraları kapsamında yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen öden-
mesi hâlinde, Yİ-ÜFE tutarının yanında hesaplanan gecikme faizinden de %50 oranında indirim
yapılmaktadır.

(3) Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, borçluların peşin
veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların ta-
mamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından
ve 4 üncü maddenin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklarda ayrıca
gecikme faizi üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır. 

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutar-
ları, alacağın tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş
olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı
Kanunun 23 üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir. 

Örnek 7- 6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve
6 taksit ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken
ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir. 

Borçlu, yapılandırılan tutarlarının tamamını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyerek pe-
şin ödeme indiriminden yararlanmak istemiştir.

Bu durumda ödenecek tutar; yapılandırılan alacak aslının tamamı ve %50 oranında in-
dirim yapılan Yİ-ÜFE tutarı ile bu tutarların toplamı üzerinden 30 Kasım 2016 tarihinden (bu
tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesapla-
nacak geç ödeme zammının toplamından oluşacaktır. Ayrıca borçludan katsayı tahsil edilme-
yecektir.

(4) Fıkra hükmüne göre, yapılandırılan alacağın tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine ka-
dar (bu tarih dâhil) ödenmesi şartıyla uygulanacak peşin ödeme indiriminden yararlanacak
borçlular, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanun hükümle-
rini;

- ihlal etmemişlerse yapılacak ödemelere geç ödeme zammı hesaplanmayacaktır. 
- ihlal etmişlerse yapılandırılan alacağın tamamı (süresinde ödenen tutarlar hariç) üze-

rinden geç ödeme zammı hesaplanacaktır. Ancak, Yİ-ÜFE tutarı ve gecikme faizi üzerinden
alınması gereken geç ödeme zammı, bu alacakların peşin ödeme indirimi uygulanmış tutarları
üzerinden hesaplanacaktır.

Örnek 8-  6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında 18 taksit seçeneği tercih
edilmek suretiyle yapılandırılan alacağa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Alacak Aslı Tutarı : 1.500,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı : 300,00 TL
Katsayı Tutarı : 270,00 TL
Toplam Ödenecek Tutar : 2.070,00 TL
Taksit Tutarı : (2.070,00 / 18=)115,00 TL
Borçlu tarafından 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödenme-

diğinden, 6736 sayılı Kanundan yararlanma hakkı kaybedilmiştir. 
6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 27/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,

borçlu tarafından birinci taksit için 15/2/2017 tarihinde, ikinci taksit için 27/2/2017 tarihinde,
üçüncü taksit için 7/3/2017 tarihinde ödeme yapılması durumunda ödenecek tutarlar aşağıda
gösterilmiştir. 
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Birinci Taksit
Borçlu tarafından birinci taksit için geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında

ödeme yapılacağından, birinci taksit tutarı için anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre geç ödeme zammı hesaplana-
caktır.  

Bu durumda;
Taksit Tutarı: 115,00 TL 
Geç Ödeme Zammı Hesaplanacak Süre: 1/12/2016 - 27/1/2017
Ödenecek Geç Ödeme Zammı Tutarı: (115,00 x %2,80=)3,22 TL
Birinci Taksit İçin Ödenecek Toplam Tutar: (115,00 + 3,22=)118,22 TL olacaktır.
İkinci ve Üçüncü Taksitler 
İkinci ve üçüncü taksitler geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası ile uzatılan ödeme süresi

içerisinde ödendiğinden, bu taksitler için geç ödeme zammı hesaplanmayacak ve mükellef ta-
rafından her bir taksite karşılık 115,00 TL ödeme yapılacaktır. 

Bu durumda, borçlu tarafından ilk üç taksite karşılık 348,22 TL ödeme yapılmış olup
bu ödemenin;

Alacak Aslına İsabet Eden Tutarı : (1.500,00  / 18 x 3=)250,00 TL 
Yİ-ÜFE Tutarına İsabet Eden Tutarı : (300,00 / 18 x 3=)50,00 TL
Katsayı Tutarı : (270,00  / 18 x 3=)45,00 TL
Geç Ödeme Zammı Tutarı : 3,22 TL’dir.
Borçlu tarafından kalan 15 taksitin tamamının 30/4/2017 tarihinde ödenmek istenmesi

durumunda geçici 2 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında peşin ödeme indirimi uygula-
narak ödenecek tutar, yapılan ödemeler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Ödenecek Tutar : Alacak Aslı Tutarı + İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı + Geç
Ödeme Zammı Tutarı

Alacak Aslı Tutarı : (1.500,00 - 250,00=)1.250,00 TL
İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı : [(300,00 x %50=)150,00 - 50,00=]100,00 TL
Geç Ödeme Zammı Tutarı : [(Toplam Alacak Aslı Tutarı + İndirimli Yİ-ÜFE Tutarı) x

(Süre x %1,40)] - [(Ödenen Alacak Aslı + Ödenen Yİ-ÜFE
Tutarı) x (Süre x %1,40)]

Geç Ödeme Zammı Tutarı : [(1.500,00 + 150,00) x (2 x %1,40)] - [(83,33 + 16,67) x
(2 x %1,40)]

Geç Ödeme Zammı Tutarı : (46,20 - 2,80=)43,40 TL
Ödenecek Tutar : 1.250,00 + 100,00 + 43,40 
Ödenecek Tutar : 1.393,40 TL’dir.
Borçlu, geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla Kanun hü-

kümlerini ihlal etmiş olduğundan, indirimli Yİ-ÜFE tutarı dikkate alınarak alacağın tamamı
üzerinden geç ödeme zammı hesaplanacak, birinci taksitte geç ödeme zammı ile birlikte ödenen
alacak aslı ve Yİ-ÜFE tutarına isabet eden geç ödeme zammı bu tutardan düşülecektir.

Ayrıca, borçlu tarafından ilk üç taksitle birlikte ödenen 45,00 TL katsayı tutarı ile bi-
rinci taksitte ödenen katsayı tutarı üzerinden hesaplanan 0,42 TL geç ödeme zammı toplamı
olan 45,42 TL borçluya iade edilecektir. 

Örnek 9- Örnek 8’deki borçlunun taksitle ödeme seçeneği kapsamında birinci taksiti
süresinde (30 Kasım 2016 tarihinde) ödemiş olduğu varsayımı çerçevesinde, geçici 2 nci mad-
denin dördüncü fıkrası kapsamında geri kalan taksitlerin tamamının, 31 Mayıs 2017 tarihine
kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi halinde bu ödemeler için herhangi bir geç ödeme zammı he-
saplanmayacaktır. 
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(5) 6736 sayılı Kanunun;
- 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin

ödeyeceği tutarlar üzerinden taksitli ödeme halinde katsayı hesaplanmakla birlikte Yİ-ÜFE tu-
tarı, 

- “İşletme kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi hükmünden yararlanılması
durumunda ise tahakkuk eden vergiye herhangi bir katsayı ve Yİ-ÜFE tutarı, 

hesaplanmadığından, anılan maddeler kapsamında ödenecek tutarlar için geçici 2 nci
maddenin dördüncü fıkrası hükümlerinden yararlanılması söz konusu değildir. 

Ödeme Seçeneğinin Değiştirilmesi
MADDE 6 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “(5)

Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde
ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edil-
mesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe gir-
diği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.” hükmüne yer
verilmiştir.

(2) Bu hüküm ile peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre
ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etme-
leri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. 

Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli ödeme seçeneğine
göre Kanun kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre oluşacak taksit
ödeme süreleri esas alınacak ve bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılmak suretiyle
Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. 

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) 6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddenin ondokuzuncu

fıkrası kapsamında borçların peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış olması,
b) Maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarlar sü-

resinde ödenmeyerek Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,
c) 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı başvuruda bu-

lunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi,
ç) Tercih edilen taksit seçeneğine göre 27/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken tak-

sitlerin geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer tak-
sitlerin ise geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödenmesi,

gerekmektedir.
Fıkra hükmünden yararlanılarak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, Ka-

nun kapsamında yapılandırılan tutara, tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayının uygulana-
cağı tabiidir.

(4) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğine göre yapılandırılan alacaklara karşılık
geçici 2 nci maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan ödemeler, borçlunun tercih ettiği
taksitlerin birincisinden başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde
hükmüne göre mahsup edilecektir.

(5) Fıkra hükmünden yararlanılması halinde yapılandırılan borçlar taksitler halinde öde-
neceğinden, taksitlerin süresinde ödenmemesi durumunda, Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı
fıkrasında yer alan hükümler dikkate alınarak işlem yapılacaktır. 
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(6) Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme
yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulardan taksitli ödeme seçeneğine
geçmek isteyenlerin, bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek-1) dilekçe ile ilgili vergi dairelerine ayrı
ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İl özel idareleri ve belediyelerin örneğe uygun dilekçeyi hazırlayarak borçluların kul-
lanımına sunmaları icap etmektedir.

(7) 6736 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri
gereken tutarları süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan
maddeler uyarınca ödenecek tutarlar fıkra kapsamına girmemektedir.

(8) Fıkrada, peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şe-
kilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara taksitle ödemeye
geçme imkânı tanınmış olup, Kanun kapsamında ödenecek tutarları taksitler halinde ödeme
tercihinde bulunanların, bu fıkra kapsamında taksit sayısını değiştirerek artırmaları mümkün
bulunmamaktadır.   

6736 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Dokuzuncu Fıkrası Hükmünü İhlal
Edenler

MADDE 7 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında, “(7)
Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal eden
borçluların ihlale neden olan tutarları bu maddede belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gel-
memiş taksitleri ise Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde ilgili mevzuat uya-
rınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip et-
mediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazge-
çilir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsa-
mında yapılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanun hükümlerine uygun
ödemeyerek ihlal eden borçluların, geçici 2 nci madde hükümlerinden yararlanması durumun-
da, ihlal tarihinden geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihine kadar geçen sü-
rede ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ile ilgili ne şekilde işlem yapıla-
cağı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır. 

(3) Fıkra hükmüne göre, Kanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında
yapılan beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödemeyerek Kanunu ihlal etmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları, 31 Mayıs 2017 tarihine ka-
dar (bu tarih dâhil) geç ödeme zammıyla birlikte, diğer taksitleri de geçici 2 nci maddenin
ikinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde ödeyerek 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası hü-
kümlerinden yararlanacak ve buna bağlı olarak da 6736 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal edil-
mesi nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezalarının kesilmesinden ve
tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklar ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsi-
linden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilmiş Tutarlar
MADDE 8 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasında,

“(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen
tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere
ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde
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yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla
ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmüne
yer verilmiştir.

(2) Fıkrada, Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde Kanun hüküm-
lerini ihlal eden borçlulardan, yapılandırılan amme alacaklarına karşılık cebren ya da rızaen
tahsil edilen tutarların, yapılandırmanın ihya edilmesini müteakip Kanuna göre ödenmesi ge-
reken taksitlere mahsubu düzenlenmekte ve mahsup işlemlerinin tahsilat tarihleri esas alınarak
ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlanmak suretiyle yapılması öngörül-
mektedir. 

(3) Bu hükmün uygulanmasında, borçluların herhangi bir müracaatı aranılmayacak ve
cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar tahsil edildikleri tarihler dikkate alınmak suretiyle tah-
sil daireleri tarafından re’sen mahsup edilecektir.

(4) Yapılacak mahsup işlemlerinde, en eski vadeli taksitten başlanılacak ve tahsil edilen
tutarların tahsilat tarihleri esas alınarak geç ödeme zammı hesaplanıp hesaplanmayacağı belir-
lenecektir.

(5) Yapılan mahsup sonrasında Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken toplam tu-
tardan fazla tahsil edilen tutarlar, 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade
edilecektir. Ancak, red ve iade edilecek tutar, vergi mevzuatı çerçevesinde iade hakkı doğuran
işlemler nedeniyle mahsuben ödenmiş ise ilgili mevzuatın belirlediği nakden iade şartları ger-
çekleşmedikçe nakden iade edilmeyecektir.

(6) Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen
tutarların mahsubu sonrası ödenecek tutarlarda değişiklik meydana gelebilecektir. Bu durumda
olan borçluların ödenecek tutarları öğrenebilmeleri için ödemelerini yapmadan önce ilgili vergi
dairesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmadan Yapılan Ödemeler 
MADDE 9 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında,

“(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak
yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hük-
müne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı
olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar
ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkrada, peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak üzere baş-
vuran borçlulardan, yapılandırılan tutarın tamamını, ilk taksit ödeme süresinden sonra Kanunun
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan peşin ödeme indirimi
uygulanmadan ödeyenlere fazladan yaptıkları ödemelerin red ve iade edilmesine yönelik dü-
zenlenme yapılmaktadır.

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri kapsamında borçların peşin ödeme seçeneği

tercih edilerek yapılandırılmış olması,
b) Yapılandırılan tutarın tamamının 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamında he-

saplanan geç ödeme zammı ile birlikte peşin ödeme indirimi uygulanmaksızın ödenmiş olması, 
c) 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı olarak müra-

caatta bulunulması, 
gerekmektedir.
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(4) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde düzenlenmiş olan in-
dirim uygulanmadan ve geç ödeme zammı ile birlikte yapılandırılan alacağın tamamının öden-
miş olması durumunda fıkra kapsamında, indirimli tutar ile birlikte bu tutar üzerinden hesap-
lanarak tahsil edilmiş olan geç ödeme zammının da 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi dik-
kate alınmak suretiyle red ve iade edilmesi gerekmektedir.

(5) Fıkra kapsamında iade hakkı olanların 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) il-
gili tahsil dairesine yazılı olarak müracaat etmemeleri durumunda, iade hakkı ortadan kalk-
maktadır. 

Mücbir Sebep Halini Kanunda Öngörülen Sürede Sonlandıran Mükelleflerin
Durumu

MADDE 10 – (1) 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Ka-
nunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda bulunarak mücbir se-
bep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildi-
rimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler tarafından söz konusu beyanname ve
bildirimlerin 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) verilmek ve tahakkuk eden vergilerin
ilk taksiti birinci fıkrada, diğer taksitleri ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmek
şartıyla anılan fıkra hükümlerinden yararlanılır.” hükmü yer almaktadır.

(2) Fıkrada, Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda
bulunarak mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen be-
yanname ve bildirimleri fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükelleflerin söz konusu beyan-
name ve bildirimlerini verme süresi ile tahakkuk eden vergilerin taksit ödeme süreleri belir-
lenmektedir.

(3) Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;
a) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında süresinde (25 Kasım

2016 tarihine kadar) başvuruda bulunularak mücbir sebep hâlinin sonlandırılmış olması, 
b) Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 30/4/2017 ta-

rihine kadar (bu tarih dâhil) verilmesi, 
c) Yapılandırılan borçların ilk taksitinin geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şekilde (30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte) 31 Mayıs 2017
tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde öden-
mesi, 

gerekmektedir.
(4) Mükelleflerce Kanunda belirtilen sürede mücbir sebep sonlandırma dilekçesi veril-

diği için fıkra hükmünün uygulanmasında mükelleflerden herhangi bir ilave müracaat aranıl-
mayacaktır. Ayrıca, süresinde mücbir sebep sonlandırma dilekçesi vermeyen mükelleflerin bu
fıkra hükmünden yararlanamayacakları tabiidir. 

(5) Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında başvuruda buluna-
rak mücbir sebep hâlini sonlandıran, beyanname ve bildirimlerini süresinde veren ancak öden-
mesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden mükelleflerin, ge-
çici 2 nci maddesinde belirlenen şartlar dâhilinde Kanundan yararlanması mümkündür.

Diğer Hususlar
MADDE 11 – (1) 6736 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borç-

larını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine
göre ödemekte olan borçluların, 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünden yarar-
lanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edil-
mesini talep etmeleri gerekmektedir.
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Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeler (tecil
faizi dâhil) yapılandırılan borçlara karşılık bu Tebliğin 8 inci maddesinde yapılan açıklamalar
dikkate alınarak mahsup edilecektir.

(2) Vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek ilgili kurum bütçelerine aktarılması
gereken tutarların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması için vergi dairesine başvu-
ruda bulunan borçlulara, geçici 2 nci madde kapsamında red ve iadesi gereken bir tutarın bu-
lunması halinde, tahsil edilen tutarlar ilgili kuruma aktarıldığından red ve iade işlemleri de bu
kurum tarafından yapılacak, ancak bu konuda gerekli bilgiler vergi dairesince ilgili kuruma
bildirilecektir.

(3) 6736 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen
borçlular tarafından, vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksit-
lendirme ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair
yazı verilmektedir. Geçici 2 nci maddeye istinaden Kanun kapsamında borçlarını yeniden öde-
me imkânına kavuşan borçluların, Kanun hükümleri ihlal edilmediği müddetçe talep edecekleri
vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair yazının verilmesi sırasında Kanun kapsamında öde-
yecekleri borçları dikkate alınmayacaktır.

(4) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluş-
ların Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarına ilişkin taksitlere karşılık, Kanunun 10 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Beledi-
yelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre yapılacak kesin-
tilerin, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında uzayan taksit ödeme süreleri dikkate
alınarak yapılması gerekmektedir.

(5) Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve Kanun hükümlerini
ihlal eden borçlulara geçici 2 nci madde kapsamında 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ihlale konu
tutarları ödeme imkânı sağlanmıştır. Bu süre içerisinde de ödeme yapılmaması durumunda Ka-
nundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

(6) Geçici 2 nci madde, 6736 sayılı Kanundan yararlananların Kanun kapsamında ya-
pacakları ödemelere ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup, Kanundan yarar-
lanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde baş-
vuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır. 

(7) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkrası kapsamında pe-
şin ödeme seçeneğine göre borçlarını yapılandıran ve ödeme süresi 31/12/2016 tarihi (2/1/2017)
olan borçluların, bu süre içerisinde borcunu ödememesi halinde 6736 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/1/2017
tarihine kadar yapılandırılan borcunu ödeme imkanı bulunması nedeniyle, 6770 sayılı Kanunun
geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla 6736 sayılı Kanun hüküm-
leri ihlal edilmediğinden, bu durumda olan borçluların geçici 2 nci madde hükümlerinden ya-
rarlanması mümkün değildir. 

(8) 6736 sayılı Kanunun kapsamında borçlarını yapılandıran borçluların, geçici 2 nci
madde kapsamında yenilenen ödeme planlarını, ilgili vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) temin etmeleri mümkündür. 

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

29 Ocak 2017 – Sayı : 29963                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                                 29 Ocak 2017 – Sayı : 29963



29 Ocak 2017 – Sayı : 29963 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

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

YARGI İLÂNI 

Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/417 

KARAR NO : 2016/341 

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

14/04/2016 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 

NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Haydar ve Gülten oğlu, 24/04/1993 

doğumlu, Samsun, İlkadım, Saitbey Mah./köy nüfusuna kayıtlı SUAT ÇOLAK tüm aramalara 

rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 11478 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 4585 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Kâğıthane  

c) Mahallesi : Merkez  

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 7662 

f) Parsel No : 32 

g) Yüzölçümü : 436,40 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : 671/1091 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Ticaret Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 1.610.400.-TL  

4 - Geçici Teminatı : 48.312.- TL 
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5 - İhale Tarihi ve Saati : 15 Şubat 2017 - 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

9 - Şartname Bedeli : 500.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 782/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı 

Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun'un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015-14.08.2015, 
17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz ve kesintisiz 
olarak 3-9 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi 
Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda Kademe 
İlerlemesinin Durdurulması Cezası ile cezalandırılması, ancak adı geçenin daha önce de "Kademe 
İlerlemesinin Durdurulması Cezası" almış olması nedeniyle Kanunun "tekerrür" hükmü uyarınca 
adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.02.2017 tarihli toplantısında 
görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp 
kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir. 

Ancak, Ferudun Doygun'un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata 
elverişli adresi de tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin konuya ilişkin soruşturma dosyasını 13.02.2017 tarihine kadar 
Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği, 15.02.2017 tarihine kadar yazılı 
savunma gönderebileceği veya 16.02.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 
vasıtasıyla savunma yapabileceği, varsa tanıklarının 16.02.2017 tarihinde saat 09.30'da 
Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği hususu ilanen tebliğ 
olunur. 779/1-1 

—— • —— 
Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 04.04.2016 gün ve 2016/54 ceza kararı, 
İsmail ÇETİN - Özel Akıllı Okul Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
"Md. Yrd. Berrin YAZICIOĞLU'na MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmenliğinin 

görevlendirme başlıklı 26/6 maddesinde açıklanan okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat 
aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücreti olmak üzere toplam 12 saat; diğer kurumlarda görevli 
yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilirler, hükmüne aykırı olarak 12 saatten fazla 
ders görevi verdiğiniz" iddiaları sübut bulmuştur. 

Bu eylemlerinizin karşılığı olarak, 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince 
"KINAMA" cezasını gerektiriyor ise de aynı yasanın ilgili maddeleri gereğince bu ceza 
"UYARMA" cezası ile tecziye ediyorum. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 781/1-1 
—— • —— 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli Bakırköy İlçesi Bakırköy Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen Murat 

SÖZTAŞ'a ait 9512 numaralı diplomanın sahte olduğu okul kayıtları ile örtüşmediği 
anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 

OKUL NO 789 
ADI SOYADI Murat SÖZTAŞ 
BABA ADI Nurettin 
ANNE ADI Hamide 
DOĞUM YERİ Suşehri 
DOĞUM TARİHİ 04/03/1979 
DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI BAKIRKÖY LİSESİ 
DİPLOMA NO 9512 
DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ 15/06/1998 
BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI TÜRKÇE/MATEMATİK 

 787/1-1 
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Beykoz Üniversitesinden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve 

e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve 

başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

Adres:  

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 

Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL 

Tel: 444 25 69 

 

Bölüm/Program Anabilim Dalı Unvan Sayı Aranan Şartlar 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

İşletme 
Yönetim ve 

Strateji 
Profesör 1 

İnsan Kaynakları ve Çalışma 

İlişkileri konusunda bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme 
Muhasebe - 

Finans 
Profesör 1 

Finans alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

İşletme (İngilizce) 

Muhasebe - 

Finans / 

Pazarlama / 

Yönetim ve 

Strateji / 

İşletme / 

Endüstri 

Mühendisliği 

Yard. 

Doç. 
2* 

Alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Uluslararası Ticaret 

(İngilizce) 

Uluslararası 

Ticaret / İktisat 

Yard. 

Doç. 
1* 

Teknoloji / Yenilik Yönetimi ve 

Politikaları alanında doktora 

yapmış olmak. 

Uluslararası Ticaret 

(İngilizce) 

Uluslararası 

Ticaret / İktisat 

Yard. 

Doç. 
1* 

İktisat ve Finans konusunda 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Lojistik Yönetimi 

(İngilizce) 

Lojistik / 

Endüstri 

Mühendisliği / 

Pazarlama / 

İşletme / İktisat 

Yard. 

Doç. 
2* 

Lojistik alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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Bölüm/Program Anabilim Dalı Unvan Sayı Aranan Şartlar 

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Sinema 

Televizyon 

Yard. 

Doç. 
2 

Sinema, Televizyon veya 

Multimedya alanlarının birinde 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Dijital Oyun 

Tasarımı 

Sinema 

Televizyon / 

Bilgisayar / 

Animasyon 

Yard. 

Doç. 
1 

Sinema, Televizyon, Multimedya, 

Dijital Animasyon veya 

Animasyon Yazılımları 

alanlarının birinde bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 

Havacılık Yönetimi 
Sivil Havacılık/ 

İşletme 

Yard. 

Doç. 
3* 

İşletme, İşletme Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Sivil 

Hava Ulaştırma İşletmeciliği, 

Havacılık Yönetimi veya 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

alanlarının birinden lisans 

mezunu olup, doktorasını bu 

alanların birinde yapmış olmak. 

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 

Lojistik 
Yönetim ve 

Organizasyon 

Yard. 

Doç. 
1* 

Endüstri Mühendisliği alanında 

lisans mezunu olup, Yönetim ve 

Organizasyon alanında doktora 

yapmış olmak. 

Marina ve Yat 

İşletmeciliği 

Denizcilik 

İşletmeleri 

Yönetimi 

Yard. 

Doç. 
1 

Yüksek lisans veya doktorasını 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 

bölümünde yapmış olmak. 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 
Radyoloji 

Yard. 

Doç. 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup ve 

Radyoloji uzmanı olmak. 

Ameliyathane 

Hizmetleri 
Genel Cerrahi 

Yard. 

Doç. 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel 

Cerrahi uzmanı olmak. 

Odyometri 
Kulak Burun 

Boğaz 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Kulak Burun Boğaz alanında 

uzman olmak. 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 29 Ocak 2017 – Sayı : 29963 

 

Bölüm/Program Anabilim Dalı Unvan Sayı Aranan Şartlar 

Meslek Yüksekokulu 

Odyometri 
Kulak Burun 

Boğaz 

Yard. 

Doç. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Kulak Burun Boğaz alanında 

uzman olmak. 

Diyaliz Hemşirelik Profesör 1 
İç Hastalıkları Hemşireliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Diyaliz Endokrinoloji Doçent 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları alanında uzman 

olmak. 

Diyaliz Üroloji 
Yard. 

Doç. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Üroloji uzmanı olmak. 

İlk ve Acil Yardım 

Acil Tıp / 

Kardiyoloji / 

Ortopedi / 

Genel Cerrahi 

Yard. 

Doç. 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Acil 

Tıp, Kardiyoloji, Ortopedi veya 

Genel Cerrahi uzmanı olmak. 

Anestezi 

Anestezi 

/Genel Cerrahi 

/ Üroloji 

Yard. 

Doç. 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Anestezi, Üroloji veya Genel 

Cerrahi uzmanı olmak. 

Fizyoterapi 

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

/ Ortopedi 

Yard. 

Doç. 
2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon veya 

Ortopedi uzmanı olmak. 

Biyomedikal Cihaz 

Teknolojisi 
Biyomedikal 

Yard. 

Doç. 
1 

Biyomedikal Mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Çocuk Gelişimi Pediatri 
Yard. 

Doç. 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, 

Pediatri uzmanı olmak. 

Sosyal Hizmetler Psikoloji 
Yard. 

Doç. 
2 

Psikoloji alanında lisans ve 

yüksek lisans yapmış olmak, 

Psikoloji veya Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık alanlarının 

birinde doktora yapmış olmak. 

 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu 

aranmaktadır. 810/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2376 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Üçdam Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mozaikli 

alan ve çevresinin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmesiyle ilgili Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.12.2016/2283 sayılı 
yazısı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 07.12.2016 tarihli raporu, Kurulumuzun 
28.10.2016/2234 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13.01.2017 tarihli raporu 
okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Üçdam Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti 
özel şahsa ait taşınmaz üzerinde tespit edilen mozaikli alan ve çevresinin 2863 sayılı Yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden; Ekli 1/1000 ölçekli 
haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Üçdam Mozaikli Alan ve Çevresi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi 
Yapılanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2384 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi sınırlarında bulunan kaya mezarlarının 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 23.12.2016/2372 sayılı yazısı ve eki 16.12.2016 tarihli Müze Müdürlüğü uzman 
raporu okundu. Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 
1/4000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbaşak 
Nekropolü ve Sarnıçları’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle; ekli 1/4000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa 
kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Altınbaşak Nekropolü ve Sarnıçları’nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve 
Kullanma Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak yapılmak istenen uygulama 
Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 
sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2385 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 23.12.2016/2372 sayılı yazısına istinaden alanda yapılan incelemede 
tespit edilen sarnıçların 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2017 tarihli tespit raporu, fotoğraflar, 1/1000 ölçekli öneri sit 
alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi sınırlarında yer alan sarnıçların 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli 
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Altınbaşak Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının: 
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları  müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2371 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Dutluca Mahallesi sınırları dahilinde tespiti yapılan Dutluca 

Merkez Höyüğü'nün tesciline ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13.01.2017 tarihli 
tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Dutluca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Dutluca 
Merkez Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde ve 
üzerinde yerleşim bulunması, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı 
olarak tescil edilmesine, 

Dutluca Merkez Höyüğü II._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 
Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2375 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Haliliye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında tescilli Siverek Kalesi’nin sit alanı derecesinin ve koruma kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 13.01.2017 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.05.1991 tarih ve 739 sayılı kararı, konunun 
dosyası, fotoğraflar, tescil fişi, 1/2500 ölçekli öneri sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi.  
Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Haliliye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı 
Yasa kapsamında tescilli Siverek Kalesi’nin tescil edilirken sit alanı derecesinin ve koordinatlı 
sınırlarının belirlenmediği anlaşıldığından 1/2500 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde sit 
alanı sınırlarının belirlenmesine, sit alanı sınırları içerisinde günümüz yerleşiminin bulunması ve 
yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına,  

Siverek Kalesi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2368 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmenören 

Yerleşimi'nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 11.01.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 
Türkmenören Yerleşimi'nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde ve üzerinde 
yerleşim bulunması, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine, 

Türkmenören Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2369 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırlarında yer alan Küçük Hırbık 

Yerleşimi'nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 
kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 11.01.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 
görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırlarında yer alan Küçük Hırbık 
Yerleşimi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
gösterdiğinden ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Küçük Hırbık Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:  
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 29 Ocak 2017 – Sayı : 29963 

 

 
 727/1-1 



29 Ocak 2017 – Sayı : 29963 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017 - 179 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.01.2017 - 2370 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmenören Se 

Sütung Nekropolü ve Sarnıcı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koşullarının 
belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 11.01.2017 tarihli tespit raporu 
okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Türkmenören Mahallesi sınırlarında yer alan Türkmenören Se 
Sütung Nekropolü ve Sarnıcı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Türkmenören Se Sütung Nekropolü ve Sarnıcı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 
Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017 - 180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017 - 2386 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 23.12.2016/2372 sayılı yazısına istinaden alanda yapılan incelemede 
tespit edilen 93, 94, 95 ve 96 nolu parsellerde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait ahır yapısının 
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, yapı grubunun ve koruma alanının belirlenmesine 
ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/750 ölçekli 
öneri koruma alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda:  

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altınbaşak Mahallesi 93, 94, 95 ve 96 nolu parsellerde yer 
alan, mülkiyeti özel şahıslara ait ahır yapısının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı tesciline, taşınmazın yapı grubunun “I. 
Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığıdır” şerhlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine, ekli 1/750 ölçekli 
haritada sınırları gösterildiği şekilde koruma alanının belirlenmesine,  

Yapının yıkılma tehlikesi bulunduğundan can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin ilgili 
kurumlarca alınarak, taşınmazın restorasyon projelerinin yapılabileceğine karar verildi. 
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