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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınav-
larla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog-

ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ens-
titü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): İlgili diploma programını bitiren öğrencinin
kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, teorik veya uygulamalı
ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ders kredilerini,



ç) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını yürütmekle görevli komiteyi,
d) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
e) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-

vını,
f) GNO: Genel not ortalamasını,
g) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination Sınavını,
ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
h) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl/dönem kredi değerini,
ı) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
i) Mazeret komisyonu: Boğaziçi Üniversitesi Mazeret Komisyonunu,
j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,
k) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
m) Program danışmanı: İlgili enstitüde aynı programa kayıtlı öğrencilerin ders çizel-

gelerini program şablonuna uygun ve tutarlı bir şekilde planlamalarına, tez danışmanı ve tez
konusu seçimi yapmalarına, programı süresi içinde bitirmelerine rehberlik etmek üzere anabi-
lim dalı tarafından görevlendirilen tam zamanlı ve doktoralı öğretim elemanını,

n) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Boğaziçi Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Yüksek lisans tezi veya doktora tezini,
p) Tez danışmanı: İlgili enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasında rehberlik etmek

üzere enstitü tarafından atanan tam zamanlı öğretim üyesini,
r) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ş) Yabancı Diller Yüksekokulu: Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.
(2) İzlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar, ilgili

anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun olumlu görüşü, Senatonun
onayı ile kesinleşir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,
staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımı,
kredi değerleri, derslerin ön koşulları ve eş koşullarından oluşur. Müfredatta bulunan derslerden
en az birinin bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermesi ge-
rekir.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, toplam dört krediyi aşmayacak şekilde o dersin haf-
talık teorik ders saatlerinin tamamı ile haftalık laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından
oluşur.

(5) Ön koşul dersi, belirli bir derse kaydolabilmek için, o dersten önce alınarak başarılı
olunması gereken derstir.

(6) Eş koşul dersi, bir dersle birlikte alınan veya daha önce alınmış olan derstir.
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(7) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun
önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

Lisansüstü öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami

süresi ise altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programlarının asgari süresi iki, azami süresi üç
yarıyıldır.

(2) Doktora programının normal süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için
sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on yarıyıldır. Doktora programının
azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için ise on dört yarıyıldır.

(3) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, süreye sayıl-
maksızın alınan izinler hariç, kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak
geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

(4) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler lisansüstü progra-
mın normal ve azami süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler normal ve azami eğitim ve öğretim süresine
dâhildir.

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. Ancak bir eğitim ve

öğretim yılı kapsamında yaz dönemi de açılabilir ve öğrenciler bu dönemde de ders alabilir.
Yaz döneminde eğitim ve öğretim, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Senato tara-
fından kabul edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç dönemden
oluşabilir.

(2) Bir eğitim ve öğretim yılının kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin
süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan
edilir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz döneminde verilecek dersler, ilgili anabilim dalı tarafından be-
lirlenerek ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde ilan
edilir.

Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 8 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğ-
retim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim programları
MADDE 9 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin
kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan programdır.

(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders
alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

belirli şartlarla sınırlı sayıda ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.
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(2) Özel öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen
esaslara tabidir.

(3) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığı tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
b) Üniversitede özel öğrenci statüsünde lisansüstü ders alan öğrenci, daha sonra aynı

programa lisansüstü öğrencisi olarak kabul edilmesi durumunda, özel öğrenci iken BB ve üstü
bir notla tamamladığı en fazla iki dersten muaf tutulmak üzere, dersin alınışının üzerinden iki
seneden fazla süre geçmemiş olması koşuluyla ve 28 inci, 32 nci ve 36 ncı maddeler kapsa-
mında ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun gör-
mesi halinde, öğrenci ilgili dersten muaf tutulur ve bu derslerin kredisi transfer kredisi gibi P
notu olarak kaydına işlenir.

c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, gerekli ise mali yükümlülüklerini
yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğ-
renci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;
1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının uygun olması,
2) İngilizce dil yeterliğinin 14 üncü maddede belirtilen şartlara uygun olması,
3) Yüksek lisans programlarından ders almak isteyenlerin lisans derecesine sahip olması

veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması, doktora programlarından ders almak
isteyenlerin bir lisansüstü programa kayıtlı olması veya bir lisansüstü dereceye sahip olması,

gerekir.
Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 11 – (1) Anabilim dalları her yarıyılın/dönemin sonunda bir sonraki yarıyıl-

da/dönemde açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sa-
yılarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dâhil başvuru ve kabul koşullarını bağlı bulun-
dukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek
karara bağlanır ve süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Enstitülerin kararları
Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversite tarafından ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretime giriş başvuruları, akademik takvimde
belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru için istenen belgeleri
belirtilen süre içinde eksik veren adayların başvuruları işleme konulmaz. Herhangi bir lisans-
üstü programına kabul edilebilecek öğrenci sayısı beş veya daha az ise, ilgili anabilim dalının
önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu o yarıyıl/dönem için söz konusu lisansüstü programın
açılmamasına karar verebilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurularda;
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini tamamlamış ve

başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında
olmaları,

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fa-
külteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip ol-
maları veya öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm koşulları sağlamaları,

gerekir.
Lisansüstü programlara kabul
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara kabul için;
a) Lisans diploması ile yüksek lisans veya doktora programına başvuran adayların lisans

öğrenimini başarıyla tamamlamaları,
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b) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların tezli yüksek
lisans öğrenimini başarıyla tamamlamaları,

c) Senato tarafından kabul edilen ve son iki yıl içinde alınmış bir İngilizce dil sınavında
başarılı olmaları veya bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları ya da
hazırlık sınıfına kabul edilme şartlarını sağlamaları,

ç) Başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen
ALES taban puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ve baş-
vurunun yapıldığı tarihte üç yıllık geçerlilik süresi dolmamış ALES puanına sahip olmaları,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT
veya GRE puanından az olmamak koşuluyla ve süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili
anabilim dalları tarafından geçerlilik süresi ve seviyesi belirlenen GMAT veya GRE puanına
sahip olmaları,

e) Doktora programına lisans diploması ile başvuracak olan adayların 4,00 üzerinden
en az 3,00 veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer bir mezuniyet not
ortalamasına sahip olmaları,

f) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen minimum
puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu
puan muadili bir puan almış olmaları,

g) İlgili anabilim dalı tarafından ilgili bilim alanında adayların yeterlilik düzeylerinin
değerlendirilmesi için yapılan yazılı/sözlü sınavda başarılı olmaları ve belirlenen bilimsel de-
ğerlendirme koşullarını sağlamaları,

ğ) Anabilim dalları tarafından belirlenen, ilgili enstitü yönetim kurulu ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilan edilen tüm ek koşulları sağlamaları,

gerekir.
(2) Üniversiteye yapılan başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilerek

kontenjan dâhilinde kabul listesi oluşturulur ve ilgili enstitü yönetim kuruluna önerilir. Önerilen
kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve ilan edilir.

Doğrudan geçiş için başvuru ve kabul
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 GNO ile ta-

mamlayan öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda aynı adlı doktora
programına, tezli yüksek lisans programına geri dönme hakkı saklı kalmak koşulu ile doğrudan
geçiş için başvurabilir.

(2) Başvurular anabilim dalı tarafından değerlendirilerek kabul listesi ilgili enstitü yö-
netim kuruluna önerilir. Önerilen kabul listesi ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek
karara bağlanır.

Öğretim dili
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizce’dir.
(2) Bir lisansüstü programına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerden İngilizce

dil seviyelerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile belgeleyenler
ilgili programa kayıt yaptırabilirler.

(3) Dil seviyelerinin yeterli olduğunu belgeleyemeyenler, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Sınıfı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dil öğrenimi görürler.

(4) Öğrenimine yaz öğretimi hariç dört ardışık yarıyıl, üç dönemlik lisansüstü prog-
ramlara ise altı ardışık dönem kayıtsız olarak ara veren öğrencilerin yeniden kayıt yaptırabil-
meleri için dil yeterliklerini ikinci fıkra esaslarına göre kanıtlamaları gerekir.
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Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 15 – (1) Dil yeterliklerini belgeleyemeyenler anabilim dalları ve Yabancı Dil-

ler Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjan durumuna göre en fazla bir akademik yıl sü-
reyle yabancı dil hazırlık eğitimi programına alınabilirler.

(2) Bu programa kabul edilmek için güz yarıyılında başlayacak adayların İngilizce se-
viye tespit sınavından en az orta düzeyde, bahar yarıyılında başlayacak olan adayların ise ileri
düzeyde sonuç almış olmaları gerekir.

(3) Yabancı dil hazırlık programına kabul edilen söz konusu öğrenciler, ilgili mevzuat
hükümlerine göre dil öğrenimine alınır.

(4) İngilizce seviye tespit sınavında anabilim dalının ilan ettiği seviyenin altında sonuç
alarak başarısız olanların, başvurdukları programlara kayıtları yapılmaz.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 16 – (1) Bilimsel hazırlık programı, öğrencilerin kabul edildikleri lisansüstü

programa başlamadan önce eksikliklerini gidermek amacıyla almak zorunda oldukları bilimsel
hazırlık derslerinden oluşur.

(2) Aşağıdaki niteliklere sahip aday öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınabilir:
a) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı

alanlarda almış olanlar,
b) Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programı ile aynı

bilim dalında aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar,
c) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programından farklı alanlarda

almış olanlar,
ç) Yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri doktora programıyla aynı bilim dalında

aldıkları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar.
(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen lisansüstü öğrencilerine, formasyonla-

rındaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri için, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından en çok ardışık iki yarıyıllık/dönemlik bilimsel hazırlık süresi tanı-
nabilir. Bu önerinin, öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin alacağı tüm bilimsel
hazırlık derslerini içermesi zorunludur.

(4) Bilimsel hazırlık programında sadece bilimsel hazırlık dersleri alınır. Bilimsel ha-
zırlık dersleri ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerden oluşamaz.
Özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri kredili olarak alınır. Bu derslerin lisans seviyesinde olması
durumunda 11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniver-
sitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen not sistemi geçerlidir. Ancak bu ders-
lerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet GNO'suna katılmaz. Öğrencilerin lisansüstü program
kapsamındaki derslerine kayıt yaptırabilmeleri için bilimsel hazırlık programının tüm derslerini
başarı ile ve en az 2,50 GNO ile tamamlamaları gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık süresi içinde alınan derslerin herhangi birinden F notu alınması
veya bilimsel hazırlık süresi sonunda GNO'nun 2,50'nin altında olması durumunda aday öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında başarısız olunan dersler yaz okulunda tekrarlanamaz.
(8) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü

programının normal ve azami sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

Senato tarafından belirlenen esaslara göre akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
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(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarının kesin-
leşmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora program-
larına kabul edilen yüksek lisans mezunlarının tezli yüksek lisans diplomasına, lisans prog-
ramlarından doğrudan doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip ol-
ması gerekir.

b) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan
anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla/döneme bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir.
Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil kendilerine verilen belgelerin
tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılması için gerekli merciler bilgilendirilir.

c) Üniversitenin yetkili kurulları tarafından öngörülüp ilan edilen diğer şartların yerine
getirilmesi gerekir.

(3) Üniversiteye kayıt işlemlerini geçerli mazereti bulunmaksızın süresi içinde yaptır-
mayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia ede-
mezler.

(4) Üniversitenin birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam edi-
lemez.

Yarıyıl/dönem kaydı
MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde

kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.
(2) Yarıyıl/dönem kaydının yapılabilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yüküm-

lülüklerin akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yerine getirilmesi gerekir.
(3) Kayıtlı bulunduğu anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı

ile her öğrenci için bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman, öğrenciyi her
yarıyılda/dönemde alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir, yönlendirir ve yarıyıl/dönem kay-
dını onaylar. Akademik kaydın tamamlanması için öğrencinin programını danışman onayına
göndermesi ve danışmanın onaylaması gerekir. Tez danışmanı atanması durumunda, akademik
danışman tez danışmanı ile iletişim ve işbirliği içinde olur.

(4) Akademik kaydını tamamlamış öğrenci akademik takvimde ilan edilen ders ekle-
me/bırakma dönemi içinde danışman onayı ile ders programında değişiklik yapabilir.

(5) Mazeretleri nedeniyle akademik kayıtlarını yaptıramayanların başvuruları, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve mazeretleri geçerli görülenler akademik takvim-
deki ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar akademik kayıt yaptırabilirler.

(6) Kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin ya-
rarlandığı haklardan yararlanamazlar.

Dersten çekilme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri hariç, derslerden

çekilebilir.
(2) Dersten çekilme dönemi akademik takvimde ilan edilen son ders gününden iki hafta

önce başlar ve bir hafta sürer. Dersten çekilme başvurusu akademik takvimde belirtilen süreler
içinde yapılır.

(3) Dersten çekilme için danışman onayı gerekir.
(4) Gerekli durumlarda enstitüler dersten çekilmeyi enstitü yönetim kurulu kararı ile

düzenleyebilirler.
İzinli ayrılma
MADDE 20 – (1) Kayıtlı öğrencilere, kabul edilebilir mazeretlerinin varlığı halinde,

ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en fazla iki yarıyıl/dönem izin verilebilir. Verilen izin

6 Şubat 2017 – Sayı : 29971                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



süresi, eğitim süresine sayılır. Ancak askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresine
sayılmadan izin verilir. Ağır sağlık sorunları ve benzeri hallerde de ilgili enstitü yönetim kurulu
süreye sayılmadan izin verebilir. Zorunlu hallerde izin süresi ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Belirli bir süre için başka bir kurumda öğrenim görmek veya araştırma yapmak
amacıyla izin almış öğrencilerin Üniversite dışında geçirdikleri sürenin toplam sürelerine sa-
yılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin transfer edilmesi ve özel durumlarda Üniversite dı-
şında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin toplam süresinden düşülmesi gibi hususlar,
öğrencilerin Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, izin sürelerinin bitiminde, takip eden kayıt döneminde kayıtlarını yap-
tırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl/dönem izin verilmiş öğrencilerden
birinci yarıyıl/dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü
yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl/dönem içi/

dönem sonu sınavlarına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekleri, yarıyıl ba-
şında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(4) En az bir ara değerlendirme sonucu dersten çekilme dönemi öncesi ilan edilerek
öğrencilere dersteki başarı durumları hakkında bilgi verilir.

(5) Proje, tez ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem ba-
şında öğrencilere açıklanır. Bu derslerin dışında tüm dersler için yarıyıl/dönem sonunda bir sı-
nav yapılır. Bu sınava girebilme koşulları ve bu sınavın ders notuna katkısı, yarıyıl/dönem ba-
şında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(6) Yarıyıl/dönem sonu sınavları akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır.
İlan edilen sınav tarihleri, sınav dönemi dışına çıkılmaması kaydı ile ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en geç dersten çekilme tarihinin
son gününe kadar değiştirilebilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 22 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde bilimsel hazırlık ders-

leri dışında aldıkları lisansüstü dersler için aşağıdaki not veya işaretlerden birisi verilir:
Not Açıklama Ağırlık
AA Pekiyi 4,00
BA Çok iyi 3,50
BB İyi 3,00
CB Yeterli 2,50
CC Orta 2,00
F Başarısız 0,00
P Geçer
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İşaret Açıklama
E Tekrar sınava girer.
I Eksik.
NP Yarıyıl/dönem sonu sınavına girmedi.
NC Kredisiz.
R Ders tekrarı.
L İzinli.
TP Tez çalışması devam ediyor.
W Dersten çekilmiş.
Q Yeterliğe hazırlanıyor.
RM Bilimsel hazırlık programı dersi.
PP Tezini tamamlamış olup anabilim dalında belirtilen diğer şartları yerine getiriyor.
X Değişim programında.
(2) Birinci fıkrada yer alan not veya işaretlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) AA-CC notları aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Öğrencinin bir lisansüstü dersinde gösterdiği başarı düzeyini belirtmek için o dersin

öğretim elemanı tarafından verilir.
2) Tanınan süreler içerisinde eksikleri tamamlanan I işareti alınmış ders için öğretim

elemanı tarafından verilir.
b) F notu aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Lisansüstü öğrencilerinin devam ettikleri tüm lisansüstü derslerinde, dersin öğretim

elemanının belirlediği yarıyıl/dönem sonu notunun CC’den aşağı olması halinde, dersin öğretim
elemanı tarafından verilir.

2) Yarıyıl/dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrencilere öğretim
elemanı tarafından verilir.

3) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış olan bir dersin tamamlanmadı-
ğını göstermek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

4) Tez çalışmalarının yetersiz görüldüğü yarıyılın sonunda tez danışmanı tarafından ve-
rilir.

5) Tez jürisinin başarısız bulduğu teze, tez danışmanı tarafından verilir.
6) Tanınan süre sonunda tamamlanamayan teze, ilgili tez danışmanı tarafından verilir.
7) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından verilir.
8) Mazeret komisyonu kararının olumlu olmasına rağmen öğrencinin mazeret sınavında

başarısız olması ya da mazeret sınavına girmemesi durumunda ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından verilir.

c) P notu aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Öğrencilerin Üniversitede kayıtlı oldukları lisansüstü programına kabul edilmeden

önce başka lisansüstü programlarında aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasından, ilgili
enstitü yönetim kurulunun transferini onayladığı dersler için, ilgili enstitü yönetim kurulu ta-
rafından verilir.

2) Tez dersi hariç, not tipi P veya F olarak tanımlanmış bir dersin tamamlandığını gös-
termek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

3) Kayıtlı olduğu lisansüstü programındaki öğrenimi sırasında başka yükseköğretim
kurumlarından alınmış ve başarıyla tamamlanmış lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim
kurulu tarafından verilir.

4) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre transferi onaylanan dersler
için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.

5) Tez jürisinin onayladığı tezle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.
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ç) E işareti, öğrenciye lisansüstü derslerinde CC veya F, lisans derslerinde DD veya F
notu verilmesi hususunda kesin kanaat hasıl olmadığı hallerde verilir. E işareti alan öğrenciler,
akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen günlerde yapılacak ek sınava
girerler. Sınavda başarılı olurlarsa yarıyıl sonu notu lisansüstü derslerde CC, lisans derslerinde
DD, aksi takdirde F olur.

d) I işareti, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim ele-
manının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitire-
meyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Bu işareti alan öğrenciler, akademik tak-
vimde belirtilen sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamam-
lamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından F notuna çevrilir. Ancak süre bitmeden öğretim elemanının başvurması
koşuluyla, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre daha
verilebilir. Kendilerine tanınan ek süre içinde eksikleri tamamlayamayan öğrencilerin I işareti
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından F notuna çevrilir. Kendilerine tanınan süreler içeri-
sinde eksiklerini tamamlayan öğrencilerin I işareti öğretim elemanı tarafından AA-CC notuna
çevrilir.

e) NP işareti aşağıdaki durumlarda verilir:
1) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl/dönem sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere öğretim

elemanı tarafından verilir. Bu durumda öğrencilere 24 üncü madde hükümleri uygulanır.
2) Mazeret komisyonunun kararının olumsuz olması halinde Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından F notuna çevrilir.
3) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ve öğrencinin mazeret sınavında

başarılı olması halinde dersin öğretim elemanı tarafından lisans seviyesindeki derslerde AA-DD
notlarına, lisansüstü seviyesindeki derslerde AA-CC notlarına çevrilir.

4) Mazeret komisyonunun kararının olumlu olması ancak öğrencinin mazeret sınavında
başarısız olması veya sınava girmemesi halinde NP işareti dersin öğretim elemanı tarafından
F notuna çevrilir.

f) R işareti, öğrencinin 25 inci maddeye uygun olarak dersi tekrar ettiğini belirtmek
için öğrenci ve/veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılan işarettir.

g) NC işareti, danışmanın onayıyla dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu ders-
lerin kredi ve notları ortalama hesaplarına katılmaz. Kredisiz alınan dersler, ders ekleme-bı-
rakma süresinin bitiminden sonra krediliye çevrilmez.

ğ) L işareti, 20 nci maddeye uygun olarak izinli sayılan öğrencinin yarıyıl/dönem du-
rumunu belirtmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılan işarettir.

h) TP işareti, lisansüstü teze kayıtlı olan öğrenciye, tez çalışmalarının başarıyla sürmesi
halinde, tez danışmanı tarafından verilir.

ı) W işareti, tez ve bilimsel hazırlık programı dersleri dışında, akademik takvimde be-
lirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla dersten çekilen öğ-
rencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

i) Q işareti, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan dok-
tora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta oldukları yarıyıldaki durumlarını belirtmek
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılan işarettir.

j) RM işareti, lisansüstü öğrencilerinin bilimsel hazırlık programında aldıkları dersleri
belirtmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılan işarettir.

k) PP işareti, tezini tamamlamış olup, anabilim dalı programında belirtilen diğer şartları
yerine getirmek üzere kayıt olmuş öğrenci için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kul-
lanılan işarettir.

l) X işareti, 9 uncu maddeye uygun olarak değişim programlarında eğitim gören öğ-
rencilerin yarıyıl statüsünü gösterir.
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Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23 – (1) Yarıyıl/dönem sonu notları, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde öğretim elemanları tarafından verilerek kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından ilan edilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde verilmeyen notlar ve nota çevrilmeyen
E, I ve NP işaretleri F notuna dönüşür.

(3) Notlarda herhangi bir yanlışlık olması halinde dersin notu dersi veren öğretim ele-
manının başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin
alındığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine
kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Notlardaki yanlışlıklar süresi içinde gideril-
mediği takdirde bu konuda Üniversite Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Sınavlara katılmama
MADDE 24 – (1) Sağlık veya başka bir mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarından

birine veya bir kaçına katılamayacak durumda olan öğrenciler, Üniversitenin mazeret komis-
yonunda görüşülmek üzere, ilgili belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru
yapmak zorundadır.

(2) Mazeretler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Mazeret Komisyonunda ince-
lenir ve karara bağlanır.

(3) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere akademik takvimde belirlenen sürelerde ma-
zeret sınavlarına katılma hakkı verilir.

(4) Uzayan hastalık gibi olağanüstü sebeplerle mazeret sınavına giremeyen öğrenci
ilgili enstitü yönetim kuruluna dilekçe ile ek süre ve sınav hakkı için başvurabilir. Başvurusu
kabul edilerek sınava giren öğrencinin notu, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile dersin alın-
dığı yarıyılı izleyen yarıyılın kayıt dönemi başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(5) Ara sınavlara ya da benzeri çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye
uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Ders tekrarlama
MADDE 25 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrar-

lamak zorundadırlar. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, ilgili
enstitü yönetim kurulu F alınmış zorunlu bir dersin başka bir dersle ikame edilmesine, ders
tekrarının ertelenmesine, ders alınmışsa öğrencinin dersten çekilmesine izin verebilir.

(2) Öğrenciler F notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine
geçecek bir başka seçmeli dersi R işareti ile almak zorundadır.

(3) Notlu ve kredili alınan ders sadece notlu ve kredili bir ders ile tekrar edilir.
(4) Öğrenciler CC ve CB notu almış oldukları lisansüstü dersleri ile DD, DC, CC ve

CB notu almış oldukları lisans derslerini danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilirler.
(5) Tekrarlanan derslerde, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Önceki

not öğrencinin akademik kayıtlarında belirtilir.
Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

dersler için hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve almış oldukları tüm dersler için he-
saplanan GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar ilgili derslerden alınmış notların karşılığı olan ağırlıklarının, o dersin
kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5'ten küçükse 0’a yuvarlanır; 5 veya
5'ten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

(3) Not tipi P/F olan derslerin kredisi öğrencinin tamamladığı toplam krediye dâhil edi-
lir, ancak bu derslerden alınan not ve kredi ortalama hesabına katılmaz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Bu programların nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili anabilim da-
lının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, not tipi P/F, kredisi sıfır olan
bir adet seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir aka-
demik yılda 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredili olarak alına-
cak derslerden en çok iki tanesi, öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu Üniver-
sitenin 400 kodlu lisans derslerinden seçilebilir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans
öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı ve tam zamanlı bir öğretim
elemanını program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencilerin her yarıyılda
alacağı dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencilerin kabul edildiği yüksek lisans prog-
ramına uygun olarak belirler.

(3) Bir tezli yüksek lisans öğrencisi programında öngörülen derslerin en çok ikisini da-
nışmanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü programlarından
ders alarak,

b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü
derslerini transfer ederek,

tamamlayabilir.
(4) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.
Tezli yüksek lisans programında süre ve başarı
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda program müfredatında yer alan kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez danışmanı görevlendirilmesi
MADDE 30 – (1) İlgili anabilim dalının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu

tarafından her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalından tam za-
manlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı
eş danışman olarak görevlendirilebilir. İlgili anabilim dalı, öğrencinin tez danışmanıyla beraber
belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı
ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 31 – (1) Öğrenci en geç tez danışmanının atanmasını izleyen yarıyıldan iti-

baren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   6 Şubat 2017 – Sayı : 29971



(2) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka bir yükseköğretim kurumun-
dan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. İki danışman olması durumunda jüri, ikisi öğrencinin
danışmanları, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan tam zamanlı öğretim üyesi beş
kişiden oluşur.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Öğrencinin tez savunmasına alınabilmesi
için mezuniyet için gerekli derslerin tümünü başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamamlanmış ol-
ması gerekir.

(5) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez savunmasının tarihi en geç on beş gün öncesinde ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
Tez savunmasının sunum bölümü herkese açıktır. Tez savunmasının tamamlanmasından sonra
jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç
gün içerisinde ilgili enstitüye bildirir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğren-
cinin talepte bulunması halinde ve aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı
var ise, anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, jüri tarafından verilen ve üç ayı aş-
mayan süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Verilen
ek düzeltme süresi sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edil-
meyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Verilen ek düzeltme süresi sonunda savunmasını
yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin talepte bulunması halinde
ve aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise anabilim dalının tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş
olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona er-
dirilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan
öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin enstitü tarafından belirlenen yazım
kurallarına uygun hazırlanmış, ciltlenmiş ve tüm jüri üyeleri tarafından imzalanmış gerekli sa-
yıda kopyasını tez savunmasından sonra en geç bir ay içerisinde ilgili enstitüye teslim eder.
Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak koşuluyla, en az 10 adet kredili ders ile not tipi P/F, kredisi sıfır olan bir adet
dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl/dönem sonunda öğrenci
yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç ta-
nesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu 400 kodlu Üniversitenin lisans derslerinden se-
çilebilir.
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(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalının görüşünü alarak, yüksek lisans
öğrenimine kabul edilen öğrenciler için o anabilim dalının doktoralı bir öğretim elemanını
program danışmanı olarak belirler. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda/dönemde ala-
cağı dersleri bu Yönetmelik hükümlerine ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına
uygun olarak onaylar.

(3) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının
(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve başarı
MADDE 33 – (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.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişler
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezli

yüksek lisans programına geçiş için başvurabilirler. Başvuru koşulları anabilim dalının öneri-
siyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belir-
lenir ve ilan edilir. Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yöne-
tim kurulu tarafından kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler ilgili anabilim dalının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, varsa aynı adlı tezsiz yüksek lisans
programına geçiş için başvurabilir. Başvuru koşulları anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından, Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir ve ilan edilir.
Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
kabul kararı alınır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili anabilim
dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Doktora programı
MADDE 35 – (1) Bir doktora programının yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili anabilim

dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Doktora programında ders yükü
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için doktora programı, toplam

21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi adet
kredili lisansüstü ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için doktora
programı ise 42 krediden az olmamak üzere en az 14 adet kredili lisansüstü ders, seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Se-
miner dersi haftada bir saatlik, not tipi P/F, kredisi sıfır olan bir derstir.

(2) İlgili enstitü yönetim kurulu, doktora yapacak öğrenciye ilgili anabilim dalının öne-
risi ile aynı anabilim dalından tam zamanlı bir öğretim üyesini program danışmanı olarak gö-
revlendirir. Program danışmanı öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri bu Yönetmelik hü-
kümlerine ve öğrencinin kabul edildiği doktora programına uygun olarak belirler.

(3) Lisans dersleri doktora programının ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisi programında öngörülen

en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş doktora öğrencisi ise en fazla dört dersi danışma-
nının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla;

a) Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından
ders alarak,
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b) Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla daha önce almış olduğu lisansüstü
derslerini transfer ederek,

tamamlayabilir.
(5) Üniversitede özel öğrenci olarak alınan dersler 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının

(b) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
(6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından

transferinin onaylanması durumunda bu dersler öğrencinin kaydına P notu olarak geçer.
Doktora programında süre ve başarı
MADDE 37 – (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 derslerin tümünü en az 3,00 GNO ile tamamlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 38 – (1) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka ana-

bilim dalından yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi
ile doktora programına başlamış öğrencilerin aynı anabilim dalının varsa aynı adlı tezsiz yüksek
lisans programı için gerekli gördüğü derslerden en az 7 adet kredili dersi başarıyla ve en az
3,00 not ortalaması ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde
söz konusu tezsiz yüksek lisans programına geçmelerine ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararıyla onay verilebilir. Bu durumda doktora programında alınan yu-
karıda anılan dersler ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Doğrudan lisans derecesiyle veya Üniversite içinden bir başka anabilim dalından
yüksek lisans derecesiyle veya bir başka üniversiteden yüksek lisans derecesi ile doktora prog-
ramına başlamış öğrencilerden, gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları koşuluyla, yeterlik sınavında veya doktora tezinde başarılı olamayanlar eğer
aynı anabilim dalında aynı adlı tezsiz yüksek lisans programı var ise başvuruda bulunarak aynı
programın tezsiz yüksek lisans programına ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararıyla geçebilirler.

Doktora tez danışmanı görevlendirilmesi
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ilgili anabilim da-

lından daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir lisansüstü tezi yönetmiş tam zamanlı bir öğ-
retim üyesini tez danışmanı olarak ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin doktora yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3,00 GNO ile tamam-

layan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
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b) Bir öğrenci, her dönemde en fazla bir kez olmak üzere, yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

c) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans dere-
cesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına gir-
mek zorundadır. Yeterlik sınavına süresinde girmeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır.

ç) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora ye-
terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Üniversitenin Fen Bilimleri ve Sosyal Bi-
limler Enstitülerine bağlı lisansüstü programlarda doktora yeterlik komitesi üyeleri program-
ların bağlı olduğu anabilim dallarından seçilir. Diğer enstitülerde yeterlik komiteleri ilgili ens-
titü öğretim üyeleri arasından belirlenir. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dı-
şından olmak üzere, biri danışman, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için
biri aynı anabilim dalından diğer enstitüler için enstitü içinden olmak üzere beş öğretim üye-
sinden oluşur.

d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda
başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Anabilim dalı başkanlığı bu kararı sınavı izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye bir tutanakla bildirir.

e) 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.

f) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamla-
mış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrencinin tezini savunabilmesi için bu dersleri başarıyla tamamlaması ge-
reklidir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezine kayıt yaptırır.
Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay

içerisinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir tez
izleme komitesi oluşturulur. Üç öğretim üyesinden oluşan komitede tez danışmanından başka,
ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda ikinci tez danışmanı isteği üzerine komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katıla-
bilir. Sonraki dönemlerde ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla
tez izleme komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini savunmayan öğrencinin
tez notu F olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez izleme komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul, dü-
zeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla
ilgili enstitüye bildirir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni
bir tez konusu ve/veya tez danışmanı seçme hakkına sahiptir. Yeni bir tez konusu ve/veya tez
danışmanı belirlenen öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa
aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu de-
ğiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu sa-
vunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisini savunmamış öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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Doktora tezi
MADDE 43 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarı-

yılda bir kez olmak üzere en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tara-
fından değerlendirilerek sonuç bir raporla ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci başarılı bulunursa
TP işareti, başarısız bulunursa F notu tez danışmanı tarafından yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilir. Tez izleme raporunun süresi içinde enstitüye iletilmemesi duru-
munda tez dersinin notu ilgili yönetim kurulu kararı ile F olarak değiştirilir.

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

Tez savunması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

(4) Doktora tez jürisi danışman ve ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Eş danışman olduğu durum-
larda, oy hakkı olmaksızın savunmaya katılabilir. Jüri, söz konusu tezin kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez sa-
vunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Doktora tezinde adayın;
a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması,
koşullarından en az birini yerine getirmiş olması zorunludur.
(6) Aday, jüri önünde tezini savunur. Tez savunmasının tarihi en geç on beş gün önce-

sinde ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez sa-
vunması sonunda jüri, doktora tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir ve bu kararını, en geç üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı alınan öğrenci, jüri tarafından verilen ve altı ayı aş-

mayan süre içerisinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada
da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde aynı isimli program mev-
cutsa tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
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(10) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(11) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet
MADDE 45 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olup, diploma

almaya hak kazanabilmesi için;
a) Yaz dönemi hariç, son yarıyılını kayıtlı olarak Üniversitede geçirmesi,
b) Kayıtlı olduğu lisansüstü program çerçevesinde aldığı dersleri en az 3,00 GNO ile

tamamlaması,
c) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında tezini başarıyla tamamlaması,
ç) Kredili veya kredisiz aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlaması,
d) İlgili anabilim dalı tarafından belirtilmiş olan diğer şartları yerine getirmesi,
gerekir.
(2) Mezuniyet ortalamaları hesaplanırken, bilimsel hazırlık derslerine ait notlar hesaba

katılmaz.
(3) Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencinin mezuniyet kararı ertelenemez.
(4) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında mezuniyet kararı tezin enstitüye tes-

liminden sonra ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile alınır. Tezin kabul edildiği tarih sınav ta-
rihidir.

Diplomalar
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması,

gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.
(2) Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamam-

layan öğrencilere ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan ve mezun olduğu prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının belirtildiği diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkezin tıbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin

yürütülmesinden Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan en üst düzey yöneticisini,

b) Başhekim Yardımcıları: Merkezin tıbbi faaliyetlerinin yürütülmesinden Başhekime

karşı sorumlu olan üst yöneticileri,

c) Finansal Yönetici: Merkezin mali ve finansal işlemlerinin yürütülmesinden ve koor-

dinasyonundan Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

ç) Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi: Merkezin hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesin-

den ve koordinasyonundan Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

d) İdari Yönetici: Merkezin idari işlemlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan

Başhekime karşı sorumlu üst yöneticisini,

e) Kalite Koordinatörü: Merkezin kalite politikalarının oluşturulmasından ve uygulan-

masından Başhekime karşı sorumlu olan üst yöneticisini, 

f) Merkez (Hastane): Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini),

g) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu Başkanı: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,

ifade eder.

6 Şubat 2017 – Sayı : 29971                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; muayene, teşhis ve tedavi için Hastaneye başvuran

hastaların ayaktan veya yatırılarak tedavi edilmesini sağlamak, sağlık hizmetleriyle ilgili tüm

alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma olanağı temin etmek, her düzeyde sağ-

lık personeli yetiştirmek amacıyla tıp fakültesi ve üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü,

yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli şekilde yürütülmesini

sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Bireylerin ve toplumun sağlık düzeylerini korumak ve yükseltmek, bireylerin sağlıklı

yaşamalarını sağlayabilmek için sağlık hizmeti sunmak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uy-

gulamalarda bulunmak,

b) Sağlık alanında kişilerden ve kurumlardan gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendirmek,

c) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

işbirliğini sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler

geliştirmek, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek,

d) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek

bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin yürüttüğü

projelerde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak

ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevi üstlenmek,

g) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, Merkezin amaç-

ları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada

bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap,

dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı, görsel ve işitsel basın organlarında programlar

düzenlemek,

h) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Başhekim.
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Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı,

Tıp Fakültesi Dekanı, Başhekim, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Başhekim Yardımcıla-
rından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan, gerekli olduğu durumlarda Rektörün daveti
ile olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kuruluna Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yar-
dımcısı, onların katılmadığı hallerde Tıp Fakültesi Dekanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulunun tüm kararları Rektörün ona-
yına sunulur.

(3) Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen Üniversite
birimlerinin yetkili uzman veya görevlilerini oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini Başhekimin görevlendireceği
bir üye veya oy hakkı olmaksızın bir idari personel yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletil-

mesi ile ilgili kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve yapılan uygulamaları
denetlemek,

b) Birimler arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
c) Başhekimce hazırlanan faaliyet raporlarını incelemek ve değerlendirmek, gerekli du-

rumlarda faaliyetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,
ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili birimlerin bütçelerini, yıllık mali tablolarını

izlemek ve denetlemek, her bütçe döneminde bütçenin uygulanmasına ilişkin esasları ve har-
camalara ilişkin yetkileri ve mali sınırlamaları karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Hastaneye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, yeni hastane birimlerinin açıl-
masına ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, yeni
projeler üretmek veya konusunda uzman kişi ve/veya kuruluşlara projeler hazırlatmak,

e) Başhekim tarafından önerilen; yöneticilik, koordinatörlük, bölüm sorumluluğu, ko-
mite ve komisyonların oluşturulmasına ve bu konularda yapılacak görevlendirmelere karar
vermek,

f) Başhekim tarafından önerilen konularda danışmanlık hizmeti alımına veya bireysel
danışman istihdamına karar vermek,

g) Gereken görevlendirmelere karar vermek, Hastane ile ilgili her türlü mevzuatın ha-
zırlanmasını koordine etmek, sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama
ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri
ile işbirliği yapmak,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri
yapmak.

Başhekim
MADDE 10 – (1) Başhekim, Üniversitede tam zamanlı çalışan Tıp kökenli öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Başhekim yeni-
den görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi süresi bitmeden görevden
alabilir. Başhekim gerektiğinde Başhekim Yardımcılarından birini yerine vekil bırakabilir. An-
cak vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Başhekim görevlendirilir.
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Başhekimin görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gün-

demi ve dosyaları hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların Hastanede uygu-

lanmasını ve gerektiğinde bu kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini sağlamak,

b) Hastane birimleri arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

c) Hastane birimlerinin yöneticilerinin yapacakları çalışmaların Yönetim Kurulu ve

Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

ç) Mali yılbaşında Hastane birimlerinin bütçelerinin ve kadro ihtiyaçlarının gerekçeleri

ile birlikte hazırlanıp, Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Rektöre sunulmasını sağlamak, 

d) Yılsonunda Hastane birimlerinin faaliyet raporlarının hazırlanıp, kendi görüşlerini

de içeren bir üst raporla birlikte Yönetim Kurulunun uygun görüşüyle Rektöre sunulmasını

sağlamak,

e) Başhekim Yardımcılarının, İdari Yönetici, Finansal Yönetici, Hemşirelik Hizmetleri

Yöneticisi ve Kalite Koordinatörünün görevlendirilmesi veya görevden alınması için Rektörün

onayına sunmak,

f) Başhekim Yardımcıları, İdari Yönetici, Finansal Yönetici ve Hemşirelik Hizmetleri

Yöneticisine bağlı çalışacak her bir birim sorumlusunun görevlendirilmelerine karar vermek

için ilgili yöneticinin önerisi ile Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde gö-

revlendirilmek üzere Rektöre sunmak,

g) İhtiyaç duyulması halinde; yeni yöneticilik, koordinatörlük, birim sorumluluğu, ko-

mite ve komisyonların kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması ile bunlara yönelik görevlendirme

önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Başhekim, Hastane birimlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetil-

mesi konusunda Rektöre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu ka-

rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 8/2/1993 tarihli ve 21490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cum-

huriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye

Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato

tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-

lar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Hitit  Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE SORUNLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2013 tarihli ve 28768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile  ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Süresi bit-

meden ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak Yö-

netim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz

Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem

yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile bölüm ve/veya

anabilim dalı akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim

elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına

alınabilir; uzaktan eğitim, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/9/2013 28768

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2013 28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/9/2013 28765

2- 21/9/2013 28772

3- 2/7/2014 29048

4- 2/9/2014 29107

5- 3/8/2015 29434
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2010/535 

KARAR NO : 2016/53 

MAĞDUR : NURġEN KANZA, Kemal ve Müzeyyen kızı, 25/03/1981 

BOLU doğumlu, VAN, MERKEZ, Dereüstü Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Güzelbahçe Mah. 75. Küme Evleri Kapı No: 2 

Daire No: 3 Merkez/DÜZCE adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 48271214672 

MÜġTEKĠ : MÜZEYYEN AVCI, Avni ve Ziyaret kızı, 02/09/1951 RĠZE 

doğumlu, RĠZE, MERKEZ, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Kefçedede Mahallesi Dönmedolap Sokak No: 54/3 Üsküdar/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 36593078270 

SANIK : FERHAN DURMUġ, Mehmet Ali ve Dursune oğlu, 25/10/1979 

ĠSTANBUL doğumlu, SĠVAS, KOYULHĠSAR, Orta Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Kemerburgaz Elektrikçi C. N.4 Eyüp/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 38968881898 

SANIK : FULYA UÇAR, Hikmet ve Ferihan kızı, 26/04/1979 ġĠLE 

doğumlu, ĠSTANBUL, ġĠLE, Balibey Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Balibey Mah. Fener Cad. Kapı No: 60 Daire No: 1 ġile/ 

ĠSTANBUL adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 30199513876 

SANIK : MEHMET ALĠ LEBLEBĠCĠ, Necati ve Meliha oğlu, 18/06/1979 

KAHRAMANMARAġ doğumlu, KAHRAMANMARAġ, 

ONĠKĠġUBAT, Akçakoyunlu Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

PAZARCIK A TĠPĠ KAPALI CEZAEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 25291905148 

SANIK : ÖMER ÖZĠPEK, Ahmet ve Funda oğlu, 23/09/1987 ÜSKÜDAR 

doğumlu, BĠTLĠS, TATVAN, Bolalan Mah/köy nüfusuna kayıtlı. 

Necati Bey Caddesi, Arapoğlan Sokak Serçe Çıkmazı No: 2 A 

Beyoğlu-Karaköy/ĠSTANBUL adresinde oturur.  

  ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 30505217092 
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SANIK : AYSEL TOPALAK, Beyti ve AyĢe kızı, 31/10/1984 ġUMNU 

doğumlu, ĠSTANBUL, ESENYURT, Yenikent Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Deprem Konutları Adaaltı 2. Blok D: 5 

BaĢakĢehir-Ġkitelli Küçükçekmece/ĠSTANBUL adresinde oturur. 

ĠĢ adresi:  

  TC Kimlik No: 10946509420 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Olarak Konut 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Suç EĢyasının Satın Alınması 

veya Kabul Edilmesi, 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 26-27/04/2006 

SUÇ YERĠ : ĠSTANBUL/ÜSKÜDAR 

KARAR TARĠHĠ : 25/01/2016 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruĢma sonunda: 

Sanık Mehmet Ali LEBLEBĠCĠ’nin sabit olan Resmi Belgede Sahtecilik suçundan; 5237 

sayılı TCK.nun 204/1, 62, 53/1. maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, 

Sanık Mehmet Ali LEBLEBĠCĠ'nin sabit olan Suç EĢyasının kabul edilmesi suçundan 

5237 sayılı TCK.nun 165/1.62, 52/2-3, 53/1. maddeleri gereğince 5 AY HAPĠS VE 80 TL ADLĠ 

PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Sanık diğer ceza alan sanık ile birlikte 40 TL Mahkeme masrafının sanıklardan tahsiline 

karar verilen MEHMET ALĠ LEBLEBĠCĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğine hüküm özetinin RESMĠ GAZETE’DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına. 

Sanığın gıyabında, C. Savcısının görüldüsü alınarak kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize veya eĢ değer bir mahkemeye yazılı bir dilekçeyle yada sözlü beyanını 

mahkeme katibine tutanak tutturmak ve Hakime onaylatmak suretiyle Yargıtay'a temyiz hakkının 

bulunduğuna, bu süre içerisinde belirtilen Ģekilde itiraz bulunmaması durumunda kararın 

kesinleĢtirileceği hususunun taraflara ihtarına dair verilen karar ilan olunur. 11473 

—— • —— 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/594 

KARAR NO : 2016/6 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SERVET CANYILMAZ, Zülküf ve Hava oğlu, 15/02/1979 

Maden dlu, Elazığ, Maden, Arpameydanı nklı, Sümbül efendi Mah. 

Kadınnine Sk. No: 13/1 Fatih/ĠSTANBUL 

SUÇ : Kredi kartını izinsiz kullanma 

SUÇ TARĠHĠ : 19/06/2007 

SUÇ YERĠ : Kemer/ANTALYA 

KARAR TARĠHĠ : 12/01/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Servet Canyılmaz hakkında Banka Kartını 

Kötüye Kullanmak suçuna TeĢebbüs suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılama sonucunda; Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/594 Esas 2016/6 Karar sayılı 

kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 244/1 maddesi gereğince sanık Servet Canyılmaz hakkında 1 yıl 

hapis kararı verilerek, 5237 Sayılı TCK'nın 58. Maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz 

rejimine göre çektirilmesine karar verildiği, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 

devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 369 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEKTRONĠK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2017/44707 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 5 Kalem Elektronik Malzeme (3 kalem 

elektronik kart, 2 kalem devre kesici) malzemeleri teknik Ģartname ve teknik bilgiye göre satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 20.02.2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

20.02.2017 günü saat: 15.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 900/1-1 

————— 

LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN KLĠMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası  : 2017/44684 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 20 Adet (DE 24000 tipi lokomotifler için-

Montaj dahil) Klima Sistemi (klima+invertör), teknik Ģartnameye göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 20.02.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

20.02.2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 899/1-1 
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HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/44692 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 42 adet Hava Soğutucusu (Chausson), teknik 

Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 21/02/2017 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

21/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 898/1-1 

—— • —— 
9.400 TON (9.400.000 KG) YARI MAMUL (TORBALI) 

KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 17 adet YaĢ Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğümüze 9.400 ton (9.400.000 kg) Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti   

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satınalınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.02.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koĢuluyla kısmi teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.   792/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.000.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çayeli/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 Cuma günü saat 14:00’e kadar Sabuncular 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 736/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 OF/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 24.950.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir.  

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü OF/TARBZON 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Pınaraltı 

Mahallesi OF/TRABZON adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 
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7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  793/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hayrat/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından Toplam 19.800.000 Kg. YaĢ Çay Yükleme ve Nakliye 

Hizmet Alım iĢi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 

maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a) Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. no:1  61450 Hayrat/Trabzon 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin Ġdari ve Teknik ġartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 

Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az (toplam bedelin) % 3 oranında Geçici Teminat, 

Yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında Kesin Teminat alınır. 

9 - Ġhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 795/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR. 

ÇAYKUR Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.400.000 kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/RĠZE 
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3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 20/02/2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Melyat 

Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü Merdivenli Köyü 53300 

Pazar/RĠZE adresinde Bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler Yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra enaz 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V. hariç enaz % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin K.D.V. hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 865/1-1 

—— • —— 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Salarha Beldesi/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 15.800.000 Kg (15.800 ton/yıl) çay yükleme ve nakliye 

hizmet alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak satınalma ve ihale Yönetmenliğimizin 9. 

maddesi Kapsamında açık ihale usulüyle satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler aĢağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü / Salarha Beldesi/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 Günü Saat 14.00'e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Salarha Beldesi/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV Hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV Hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz gereğince 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 794/1-1 
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FABRĠKAMIZ ĠHTĠYACI ―10.000 ADET GP FĠLTRESĠ SÜZGEÇ TELĠNĠN  

(PASLANMAZ MALZEMEDEN) ÖRÜLMESĠ ĠġĠ‖ AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/46483 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No: 195/C ESKĠġEHĠR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 ADET GP FĠLTRESĠ SÜZGEÇ TELĠNĠN 

(PASLANMAZ MALZEMEDEN) ÖRÜLMESĠ ĠġĠ 

(FĠL / 004 B Nolu Teknik ġartnameye Göre) 

b) Teslim Yeri : EskiĢehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Firmayla SözleĢme imzalandıktan sonra, her ay 2.500 

Adet olmak Ģartıyla 4 (dört) ayda teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EskiĢehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 20.02.2017 Pazartesi - Saat: 14:00 

c) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler Ġdari Ģartnamemizin 7.ve 8. 

maddelerinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. EskiĢehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C 

EskiĢehir adresinde görülebilir ve 90.-TL. (Doksan Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 90. - Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZĠRAAT BANK. - Y. 

EMRE ġB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - 

TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ġB.- TR47 0001 5001 

5800 7295 8693 25 - T.Ġġ BANKASI - ESKĠġEHĠR ġB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKĠġEHĠR ġB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ġEKERBANK - 

TAġBAġI ġB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 
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6 - Teklifler, 20.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.ġ.F.A.ġ. ESKĠġEHĠR 

MAKĠNA FABRĠKASI HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleĢme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 945/1-1 

—— • —— 

BELLĠ ĠSTEKLĠLER ARASI ĠHALE ĠLANI 

Millî Savunma Bakanlığından: 

1 - "MERZĠFON HAVA ALANI MPA UÇAKLARI ĠÇĠN FĠLO HAREKÂT BĠNASI 

YAPILMASI VE DEPO BĠNASI YAPILMASI B TĠPĠ MASRAF TAHMĠNĠ HAZIRLANMASI 

MÜġAVĠR MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ" ĠġĠ, 

2 - "ERKĠLET HAVA ALANI ÇOK AMAÇLI UÇAKLAR ĠÇĠN 1 VE 2 NO.LU 

HANGARLARIN RESTORASYONU VE NATO MUHABERE BĠNASI YAPILMASI B TĠPĠ 

MASRAF TAHMĠNĠ HAZIRLANMASI MÜġAVĠR MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ" ĠġĠ, 

3 - "ERHAÇ HAVA ALANI AGSR UÇAK PARK APRONU VE DEPO BĠNASI 

YAPILMASI B TĠPĠ MASRAF TAHMĠNĠ HAZIRLANMASI MÜġAVĠR MÜHENDĠSLĠK 

HĠZMETLERĠ" ĠġĠ, 

4 - "MERZĠFON HAVA ALANI MPA UÇAKLARI ĠÇĠN TAKSĠYOLLARININ 

GÜÇLENDĠRĠLMESĠ VE UÇAK PARK PLATFORMU YAPILMASI B TĠPĠ MASRAF 

TAHMĠNĠ HAZIRLANMASI MÜġAVĠR MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ" ĠġĠ, 

5 - "ESKĠġEHĠR HAVA ALANI UÇAK PARK SAHASININ RESTORASYONU B 

TĠPĠ MASRAF TAHMĠNĠ HAZIRLANMASI MÜġAVĠR MÜHENDĠSLĠK HĠZMETLERĠ" ĠġĠ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 5 FARKLI Ġġ ĠÇĠN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESĠ MUAFĠYETĠ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI ĠLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLĠK YATIRIMLARI 

HĠZMETLERĠ YÖNERGESĠ UYARINCA ÖNERĠ KABUL EDĠLECEKTĠR. BU KAPSAMDA; 

ĠSTEKLĠ OLAN FĠRMALARIN, HER BĠR ĠġĠN ÖN DUYURUSU ĠÇĠN AYRI AYRI 

HAZIRLANMIġ BĠR DĠLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESĠS GÜVENLĠK BELGESĠ VE 

KĠġĠ GÜVENLĠK BELGESĠ ĠLE BĠRLĠKTE BAġVURARAK AġAĞIDA YAZILI ADRESTEN 

ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA ĠSTENEN BELGELERĠ HAZIRLAYARAK, EN 

GEÇ 15 ġUBAT 2017 ÇARġAMBA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AġAĞIDAKĠ ADRESE 

ELDEN VEYA ĠADELĠ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLĠM ETMĠġ OLMALARI 

GEREKMEKTEDĠR. POSTADA YAġANAN GECĠKMELER DĠKKATE 

ALINMAYACAKTIR. 

ADRES: 

MSB LOJĠSTĠK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (ĠNġ.-EML.) 

ĠHALE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11) 

BAKANLIKLAR/ANKARA 977/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Kadir CESUR’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası ile ―12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 

17.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.06.2018 tarihinde son bulacaktır.  

2 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sabit 

HAġILLIOĞLU’na ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 17.06.2017 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Abdullah SADIKOĞULLARI’na Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2015 gün ve 693-790 

sayılı kararı ile verilen ―Meslekten Çıkarma‖ cezası Birlik Disiplin Kurulu’nun 26.02.2016 gün 

ve 2016/K-6735/975 sayılı kararı ile aynen onanmıĢtır. Cezanın uygulanmasına 22.10.2016 

tarihinde baĢlanmıĢtır. Ayrıca, Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 1236-1379 sayılı 

kararı ile kendisine verilen ―Meslekten Çıkarma‖ cezasına süresinde itiraz edilmediğinden, söz 

konusu ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Bu cezanın da uygulanmasına 22.10.2016 tarihinde 

baĢlanmıĢtır.  

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ali Niyazi BARUT’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 17.06.2017 tarihinde 

son bulacaktır. 

5 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Fevzi DEMĠR’e ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 

24.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢtır.  

6 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ġzzet AKÇAY’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 18.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 18.06.2017 tarihinde son 

bulacaktır. 

7 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Köksal YENĠSU’ya ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 16.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 16.06.2017 

tarihinde son bulacaktır. 
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8 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Mehmet Ali OKTAY’a iki ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası ile bir 

adet ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezaların 

uygulanmasına 17.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 18.12.2018 tarihinde son bulacaktır.  

9 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Melaydın CAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 16.08.2016 gün ve 1238-1451 sayılı kararı 

ile ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz 

edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 08.12.2016 tarihinde 

baĢlanmıĢ olup, ceza 08.06.2017 tarihinde son bulacaktır. 

10 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ülkü SEZGĠN’e iki ayrı ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezaların uygulanmasına 13.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 14.12.2018 tarihinde 

son bulacaktır.  

11 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Davut 

KAYA’ya ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 15.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 15.12.2017 tarihinde son bulacaktır.  

12 - Batman-Siirt Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Memet Sait TEKTAġ’a ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 

13.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢtır.  

13 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ali Gürel ÇALIġIR’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 29.06.2017 tarihinde 

son bulacaktır.  

14 - Antalya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Burhan YILMAZ’a ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 

24.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢtır. 1016/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TPO/K/L43-c4 pafta 

numaralı petrol arama ruhsat sahasına 1003 hektarlık sahanın ilavesi için 26.01.2017 tarihli 

dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 

1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 1018/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hastane Yönetmeliği
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 05/02/2017 tarihli ve 29970 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar
Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


