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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Haziran 2017
PAZAR

Sayı : 30086

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2017/10119

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2017/10120

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086
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Karar Sayısı : 2017/10122

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7
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Karar Sayısı : 2017/10170

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10221

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

              M. ÖZHASEKİ                                      B. BOZDAĞ                                  A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                  R. AKDAĞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                  F. ÇELİK

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10292

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10293

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10294

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10296

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086
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Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               4 Haziran 2017 – Sayı : 30086



Karar Sayısı : 2017/10313

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23
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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinde yer alan
“yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendinde sayılan süreleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1)
numaralı alt bendine “Ayniyat saymanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhasebeci,” ibaresi
eklenmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çocuk eğitimcisi,  mütercim, redaktör, biyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, hem-
şire, psikolog, arkeolog, dekoratör, grafiker, heykeltıraş, istatistikçi, jeolog, jeomorfolog, ka-
meraman, kimyager, kitap pataloğu, kütüphaneci, makinist, matematikçi, mimar, mühendis,
programcı, ressam, restoratör, sosyolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, to-
pograf, avukat.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılan görevde yükselme sınavında başarılı ol-
mak.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi kadrolara atama yapı-
labilmesi için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü, Merkez Müdürü, işletme müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü,
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrola-
rına atanabilmek için;

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri
Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı,
eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak
veya şef, ayniyat saymanı, muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış ol-
mak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asa-
leten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfo-
log, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor
araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asa-
leten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında top-
lam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan
sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış ol-
mak,

2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı
olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak, Resim
Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; Müze müdürlüğü ihtisas
elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, heykel, seramik, grafik, iç mimari,
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geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik Müzesi Müdürü olarak atanabilmek
için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren
müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdürü, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü kadrolarına atana-
bilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki
kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer ko-
şulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri

Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, eğitim uzmanı
ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Şef, ayniyat saymanı, muhasebeci, çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör, usta
öğretici, dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl
asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomor-
folog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, kitap pataloğu, folklor araştırma-
cısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten ça-
lışmış olmak veya bu kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda
toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas
elemanı olmak, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için
ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin resim, hey-
kel, seramik, grafik, iç mimari, geleneksel Türk el sanatları bölümü mezunu olmak, Müzik
Müzesi Müdür Yardımcısı olarak atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı ol-
mak veya üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren müzik bilimleri, müzik öğretmenliği, müzikoloji
bölümü mezunu olmak,

3) Kütüphane müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı
kadrolarına atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, kütüphane
müdür yardımcısı kadrosuna yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşul-
ları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

4) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl
çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
d) Raportör kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl ça-
lışmış olmak,

2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
e) Müze araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl ça-
lışmış olmak,
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f) Folklor araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, Türk halk bilimi, etnoloji, Türk

dili ve edebiyatı, Türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, ilahiyat
bölümleri veya anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik,
halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin
geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri li-
sans mezunu olmak,

2) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme, bedensel kusur ve sağlık
sorunu bulunmamak,

3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az üç yıl ça-
lışmış olmak,

g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,
4) En az iki yıl programcı unvanında görev yapmış olmak,
ğ) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az dört yıl çalışmış olmak,
2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
h) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) Ticaret Lisesi mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı muhasebeci serti-

fikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem muhasebeyle il-
gili ders aldığını belgelemek,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az dört yıl
çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
ı) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde başarılı olmak

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir
belgeye sahip olmak veya üniversitelerin filoloji bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim görmüş
olmak ya da yurt dışında üniversitelerde lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimini başarı ile ta-
mamlamış ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl ça-
lışmış olmak,

3) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
4) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış

olması,
i) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;
1) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya kamu kurum

ve kuruluşlarınca bilgisayar işletmeni konusunda açılan en az on gün süreli kurslara katılıp ba-
şarılı olduğunu gösterir belge sahibi olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki
dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,
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2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt
bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,

3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
j) Memur, ambar memuru, mutemet, veznedar, fotoğrafçı kadrolarına atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
k) Daktilograf ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) Ticaret Lisesi mezunları hariç, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı daktilo veya klavye

kullanmasını bildiğine dair sertifika sahibi olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az beş yıl çalışmış olmak,
3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
l) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az üç yıl çalışmış olmak,
3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda toplam en az iki yıl çalışmış olmak,
3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
n) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda belirtilen şartları taşımak,
o) Usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl ça-
lışmış olmak,

2) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3)  İlgili birimce belirlenecek sertifikaya sahip olmak veya bu unvana atanabileceğine

ilişkin sanat kurulu kararı bulunmak,
ö) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde usta öğretici kadrosuna atanabilmek için;
1)  Fakülte veya yüksekokulların; gastronomi ve mutfak sanatları veya gastronomi li-

sans programından veya yiyecek içecek işletmeciliği ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği,
turizm ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği lisans prog-
ramlarından birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2) Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak,
3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt

bendinde sayılan kadrolarda ya da unvan değişikliğine tabi kadrolarda toplam en az beş yıl ça-
lışmış olmak,

gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı”

ibaresi, (a) bendinde yer alan “ekonomist,” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “laborant, sağlık tek-
nisyeni,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (a) bendine “kitap pataloğu” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “, psikolog, sosyolog, diyetisyen” ibareleri, (c) bendine “grafiker,”
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ibaresinden sonra gelmek üzere “ressam,” ibaresi, (f) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve
aynı bendin (1) numaralı alt bendinde geçen “Yükseköğretim Kurulunca” ibaresi “Ölçme, Seç-
me ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Yabancı dil yeterlilik belgelerinin son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış
olması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. Elektronik
ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı
puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava ilişkin diğer hususlar sınavın yapılacağı tarihten
en az onbeş gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre ve-

rilen puanlar tutanağa geçirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alı-
narak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

“(9) Farklı kadro ve unvanlar için aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, yazılı sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten

itibaren beş iş günü, sözlü sınav sonuçlarını ise sınav bitim tarihini izleyen onbeş iş günü içe-
risinde Bakanlık internet sitesinde ilan eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının birinci
cümlelerine “Görevde yükselme” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve unvan değişikliği” iba-
releri eklenmiş, birinci fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit
edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Sınavda başarılı olan-
ların atanmaları” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE  13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü
sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlı-
ğına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılır.”

“(3) Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar
başarılı sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Görevde yükselme sınavına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte duyurusu yapılmış

ve başvuruları alınmış olan görevde yükselme sınavı için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j)
bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “beş” ibaresi “sekiz” olarak uygulanır.” 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKARSU, GÖL VE DENİZLERDE JEOLOJİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ (AGDEJAM) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/1/2015 tarihli ve 29238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/6/2015 29393
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Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 
SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen li-

sansüstü eğitim ve öğretimin esaslarına ilişkin usul ve 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) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını, 
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-

titüyü/enstitüleri,
d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı: Enstitüde programı bulunan ve progra-

mın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
e) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Enstitü anabilim dalı başkanı ile enstitü bi-

lim veya sanat dalı başkanlarından; Enstitü anabilim veya anasanat dalının yalnız bir bilim
veya sanat dalını kapsadığı durumlarda enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında o ana-
bilim dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Bilim/Sanat Dalı: Anabilim/Anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı
bulunan bilim (sanat) dalını,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan
ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

ğ) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admisson Test sınavını, 
h) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını, 
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS): Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçla-

rını değerlendirmek için önceden belirlenmiş not sınırlarına göre sınav sonucunun harf notuna
dönüştürüldüğü 100’lük not sistemini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü, 
k) Normal öğrenim süresi: Tezsiz yüksek lisans için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans için

dört yarıyılı, doktora/sanatta yeterlik için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora için on yarıyılı, 
l) Rektörlük: Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü, 
m) Senato: Dicle Üniversitesi Senatosunu, 
n) Temel Tıp Puanı: TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,7; TUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpı-
larak toplanması ile elde edilen puanı, 

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını, 
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ö) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında
devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,

p) ÜNİP: Üniversitelerarası İş Birliği Programını,
r) Üniversite: Dicle Üniversitesini, 
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü programlar 
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.
(2) Birinci öğretimde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlik; ikinci öğretimde tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz
yüksek lisans programları yürütülür. Uzaktan eğitim veya ikinci öğretim programlarının usul
ve esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Enstitüler, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, eğitim ve öğ-
retimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu
programlarda ek olarak 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bir lisansüstü programın çerçevesi; ilgili diploma programına ait esaslar ile yarı-
yıllarına ait derslerin listesi, her bir dersin bilgi paketi, uygulanacak eğitim öğretim koşul ve
olanakları, başvuru koşulları ile görevli öğretim elemanlarının listesinden oluşur. Bu çerçeve,
Senato tarafından belirlenen forma göre enstitülere bağlı lisansüstü program başkanlıklarının
önerisi ve ilgili enstitünün yetkili kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kabul edilir. Her
bir program çerçevesi ilgili enstitüye ait elektronik ortamda/internet sayfasında da yer alır.

(5) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato veya gerek görül-
mesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile
belirlenir. 

Kontenjanlar
MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel, yurt dışı kontenjanları ve

ÜNİP kontenjanları olmak üzere üçe ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan
tüm adaylara; yurt dışı kontenjanları kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans/li-
sansüstü eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aday-
lara, ÜNİP kontenjanları ise Üniversitenin iş birliği yaptığı diğer üniversitelerin öğretim yar-
dımcıları, okutman ve öğretim görevlilerine açıktır.

(2) Genel kontenjanlar içerisinden, lisans birincilerine mezun oldukları alanda tezli
yüksek lisans için; stratejik değeri yüksek ulusal/uluslararası projeler ile TÜBİTAK ve Ulusal
Ajans projelerinde görev alan ve çalışmalarını tez konusu yapmak koşuluyla proje ekibi tara-
fından önerilen adaylara ise tezli yüksek lisans ve doktora için kontenjan ayrılabilir.  Ayrıca
genel ve yurt dışı kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı belirlenebilir.

(3) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci
sayısı ve aranan şartlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kuru-
lunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
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(4) ÜNİP kapsamında kontenjanlar, enstitülere yapılan başvurular, ilgili anabilim/ana-
sanat dalının görüşü doğrultusunda değerlendirilerek enstitülerin yetkili kurullarınca kararlaş-
tırılır.

(5) Üniversitelerarası protokollerle öğrenci kabul edilen programlara yönelik konten-
janlar için ek düzenlemeler yapılabilir, bu durumda uygulama usul ve esasları Senato tarafından
düzenlenir.

İlan, başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili kontenjanlar, akademik takvim ve varsa

diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. 
(2) İlanda, genel, yurt dışı ve ÜNİP kontenjanları ile varsa bu programlara başvuru ko-

şulları ve programlara göre istenen gerekli belgeler ayrı ayrı belirtilir.
(3) Başvurular, ilanda yer alan tarihler içerisinde ve belirtilen gerekli tüm belgelerle

şahsen veya yasal vekil kullanılarak ilgili enstitüye yapılır. Posta yolu ile yapılan başvurular
işleme alınmaz. Enstitüler, başvuruların sadece elektronik ortamda Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılmasını isteyebilir. Bu durum
enstitü tarafından ilgili ilânda belirtilir. 

(4) Adaylar enstitü içerisinde sadece bir programa başvurabilir.
Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde adaylardan; 
a) Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarına ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik

programına başvurularda lisans diploması istenir.  
b) Doktora programına başvurularda;  tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri

ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans programı mezunları veya Sağlık Bakan-
lığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
mezunlar için lisans diploması; 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına
kayıt yapmış olup mezun olan adaylar için lisans ve tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yüksek
lisans mezunları için lisans ve tezli yüksek lisans diploması istenir. 

c) Lisans/lisansüstü eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan sağlık
alanlarında lisansüstü başvurularda YÖK tarafından verilen denklik belgesi, sağlık alanları dı-
şında ise yine YÖK tarafından verilen okul tanıma yazısı istenir.

(2) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, lisans
eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil destekli programlara
veya Türkçe programlara başvurusu için üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü
tarafından yapılan Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde başarı belgesine sahip olmaları ge-
rekir.

(3) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuruda bulunan adayların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya YÖK not dönüşüm tablosundaki
eşdeğeri olması gerekir. 

(4) Adayların değerlendirilmelerinde en az biri yapılmak üzere bilim/test, mülâkat,
kompozisyon, yetenek sınavı, portfolyö incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden han-
gisinin/hangilerinin dikkate alınacağı ile yapılacak sınavların tarihleri anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca düzenlenir. Başvuruların de-
ğerlendirilmesi, ilgili programın anabilim/anasanat dalı başkanlığında, anabilim/anasanat da-
lının yetkili kurullarınca önerilen ve ilgili enstitü tarafından onaylanan üç ya da beş öğretim
üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıl-
dığı lisansüstü programlarda, adayların değerlendirilmeleri eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde
yapılır. Değerlendirme sonunda adayın değerlendirme puanı, yapılan sınavların 100 üzerinden
tespit edilecek aritmetik ortalaması olarak belirlenir. Ancak yapılan sınavlardan herhangi birine
girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edilmez. 
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(5) Adayların başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile doktora/sanatta
yeterlik programlarına başvurularda ALES’ten en az 80 puan, tezsiz/tezli yüksek lisans ve yüksek
lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programları için ise ALES’ten en az 60 puan veya
GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmaları ge-
rekir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak bu anabilim/anasanat dallarına
tezsiz/tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde sanatta yetenek sına-
vından en az 60/100 puan lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda ise sanatta
yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar
mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik prog-
ramlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan
lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en
az 80/100 puan istenir. 

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60
puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 puana
veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip ol-
maları gerekir.  

(7) Adayların, anadili hariç olmak üzere, YDS sınavından tezli yüksek lisans için en az
40, doktora/sanatta yeterlik için en az 55, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve eğitim-
öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar için en az 65
puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği
kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından da bu puanın eşdeğeri bir puan al-
maları zorunludur. Ancak tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde, programın özelliği nedeniyle ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim
kurulunun teklifi ve Senato onayı ile asgari yabancı dil puan şartı aranmayabilir. Tezsiz yüksek
lisans programlarında yabancı dil puanı aranmaz. 

(8) Lisans birinciliği kontenjanından başvuruda bulunacak adaylar yukarıdaki kabul
koşullarına ek olarak birinciliklerini kanıtlayan belgenin aslını veya noter tasdikli örneğini baş-
vurularına eklemek zorundadırlar.  

(9) Stratejik değeri yüksek ulusal/uluslararası projeler ile TÜBİTAK ve Ulusal Ajans
projelerinde görev alanlardan başvuracakları programın koşullarını sağlayanlar, biri proje eki-
binden olmak üzere iki referans mektubunu yarıyıl başlangıcından en az iki ay önce o program
için kontenjan talep eden dilekçe ile ilgili enstitüye başvururlar. Bu adaylar dilekçelerinde pro-
jelerini tez konusu yapmak istediklerini ayrıca belirtirler. 

Yurt dışı kontenjanlardan lisansüstü programlara öğrenci kabulü 
MADDE 9 – (1) Yurt dışı kontenjanlardan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde

adaylardan;
a) Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarına ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik

programına başvuruda lisans diploması istenir.  
b) Doktora programına başvuruda; tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile

hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans programı mezunları veya Sağlık Bakanlı-
ğınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip me-
zunlar için lisans diploması,  tezli yüksek lisans mezunları için lisans ve tezli yüksek lisans
diploması istenir.

(2) Lisans/lisansüstü eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan sağlık
alanlarında lisansüstü başvurularda YÖK tarafından verilen denklik belgesi, Sağlık alanları dı-
şında ise yine YÖK tarafından verilen okul tanıma yazısı istenir.
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(3) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri
veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Ba-
şarılı olamayanlar üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan
en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde
puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Aksi durumda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.
Kursun süresi normal öğrenim süresinden sayılmaz. 

(4) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların lisans not ortalamasının en az
65/100; Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların lisans not ortalamasının
65/100 ve yüksek lisans not ortalamasının en az 75/100; lisans derecesi ile doktora/sanatta ye-
terlik programına başvuran adayların ise lisans mezuniyet not ortalamasının en az 85/100 ol-
ması gerekir. Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota çevrilmesinde YÖK
not dönüşüm tablosu kullanılır.

(5) Adayların, anadili hariç olmak üzere, YDS sınavından tezli yüksek lisans/doktora/sa-
natta yeterlik için en az 55, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve eğitim-öğretimin kıs-
men veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar için en az 65 puan veya
ÖSYM ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puan muadili puan almaları zorunludur. 

(6) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası
anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. 

ÜNİP kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü 
MADDE 10 – (1) ÜNİP kontenjanından başvuran adayların, ilgili programlara ilişkin

genel kontenjanlar için belirlenen asgari şartları sağlamaları gerekir. ÜNİP kontenjanından ya-
rarlanmak isteyen adaylar dilekçelerini ve asgari koşulları sağladıklarını gösteren belgeleri
kendi üniversitelerine verirler. Kendi rektörlüklerince Üniversiteye gönderilen başvurular, Rek-
törlüğümüz tarafından yanıtlanır. 

Başvuruların değerlendirilmesi 
MADDE 11 – (1) Genel ve ÜNİP kontenjanlarında değerlendirme esasları şunlardır:
a) Tezsiz yüksek lisans programı için başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans ve

%20 değerlendirme puanlarının toplamından oluşur. Adayın başarılı sayılması için başarı no-
tunun en az 60/100 olması gerekir.  

b) Tezli yüksek lisans programı için başarı notu %50 ALES, %20 AGNO/lisans, %20
değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Senato onayı ile asgari ya-
bancı dil puan şartı aranmaması durumunda yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı
dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın
enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta ye-
tenek sınavı puanı kullanılır. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 60/100 olması
gerekir. Tezli yüksek lisans programı için başarı notu hesaplama işlemine, varsa lisans birinci-
liği kontenjanından başlanır. Lisans birinciliği kontenjanından yerleşemeyen adaylar diğer baş-
vurularla birlikte genel sıralamaya dahil edilir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fık-
rasında belirtilen ayrılmış olan kontenjanlara yerleşen aday olmaması halinde, bu kontenjanlar
genel kontenjanlara müracaat eden diğer adaylar için kullanılır. 

c) Doktora programı için başarı notu %50 ALES, %10 AGNO/lisans, %10 AGNO/yük-
sek lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Lisans me-
zuniyetleri yüksek lisans olarak sayılanlar için başarı notu %50 ALES, %20 AGNO/lisans,
%20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Temel tıp bilimlerinin
doktora programları için başvurularda başarı notu %50 ALES/temel tıp, %20 AGNO/lisans,
%20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. 
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ç) Sanatta yeterlik programı için başarı notu %50 ALES, %5 AGNO/lisans, %5
AGNO/yüksek lisans, %30 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur.
Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programla-
rından mezun olan adaylar için ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavı puanı kullanılır. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektu-
bu, sanatta yeterlik yapmak isteme nedenini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar
ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde belirlenir.

d) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programı için başarı notu %50 ALES,
%20 AGNO/lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. 

e) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota çevrilmesinde YÖK not
dönüşüm tablosu kullanılır.

f) Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan edilmiş kon-
tenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sı-
rasıyla, AGNO/lisans, değerlendirme, yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

g) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitünün internet sayfasında
ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda
listeler kesinleşir. Kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitünün web say-
fasında ilan edilir.  

ğ) Kayıt yaptırmayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan öğrenci
kabul edilir. Hak kazanan yedek adaylara başvuru için asıl adayların kayıt süresinin bitimini
takip eden üç iş günü süre tanınır. Yedek adaylar puan sıralamasına göre boş kontenjanlara
kayıt hakkı kazanır.  

Yurt dışı kontenjanları
MADDE 12 – (1) Yurt dışı kontenjanlarında değerlendirme esasları şunlardır:
a) Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarında başarı notu %50 AGNO/lisans ve %50 ya-

bancı dil puanlarının toplamından oluşur.
b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında başarı notu %25 AGNO/lisans, %25

AGNO/yüksek lisans ve %50 yabancı dil puanlarının toplamından; lisans mezuniyetleri yüksek
lisans sayılanlar için %50 AGNO/lisans ve %50 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur.

c) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora prog-
ramlarına başvurularda başarı notu %50 AGNO/lisans ve %50 yabancı dil puanlarının topla-
mından oluşur.

ç) Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan edilmiş kon-
tenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sı-
rasıyla, AGNO/lisans,  yabancı dil puanı yüksek olanlar tercih edilir.

Yatay geçişler 
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrenci-

lerin programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim
kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için; diğer üniversite-
lerin benzeri enstitülerinde eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını tamamlamış,
disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programın geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan
derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış ve bu Yönetmelikte belirlenen asgari koşulları
sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş adayları, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
esaslar çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.  

(3) Tezsiz yüksek lisans hariç, yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin
son bir yılında, doktora/sanatta yeterlik/lisans sonrası doktora programlarında ise normal öğ-
renim süresinin son iki yılında yatay geçiş yapılmaz. 
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(4) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik yapan adaylar, Üniversitede dört yıllık
lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda,
ilgili yatay geçiş kontenjanlarına, doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta yeterlik
programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler. 

(5) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilmesi için, başvuru yapacağı ta-
rihe kadar kayıtlı olduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisans için en az 70/100,
doktora/sanatta yeterlik için en az 75/100, lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik için ise
en az 80/100 olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde 70/100 no-
tunun altında veya DC, DD, FD, FF, NA ve U harf notu olan öğrencilerin başvuruları değer-
lendirmeye alınmaz. 

(6) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde başarı notu, %50 ALES, %30 değerlendirme
ve %20 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edile-
bilmesi için başarı notunun tezli yüksek lisans için en az 60/100 olması gerekir.  

(7) Yatay geçiş kontenjanından fazla yatay geçiş başvurusu olması durumunda başarı
notuna göre sıralama yapılır ve ilan edilmiş kontenjan kadar asil ve yedek aday belirlenir. Eşit
başarı notuna sahip olan adaylar arasından, sırasıyla, ALES, değerlendirme, yabancı dil puanı
yüksek olanlar tercih edilir.  

(8) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve
muafiyet işlemi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı aşama
ve yarıyıl da belirtilir. Öğrenciler intibakının yapıldığı yarıyılın normal öğrencilerinin sahip
oldukları haklara sahiptirler. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhtevi-
yatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine bir örneği alındıktan sonra gönderilir. 

Programlar arası geçiş
MADDE 14 – (1) Enstitünün herhangi bir doktora/sanatta yeterlik programına lisans

derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi adet dersini ve seminer dersini başarı ile tamamlamış
bir öğrenci, varsa aynı bilim/sanat dalının,  bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı ana-
bilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Öğrencinin talebi, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla geçişi
uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır. 

(2) Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat
dalında olmak üzere tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş,
öğrencinin talebi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(3) Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat
dalında olmak üzere tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş,
öğrencinin tezli yüksek lisans programının asgari koşullarını sağlaması, aldığı dersleri başarı
ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 85/100 olması koşuluyla, öğrencinin
başvurusu üzerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. 

(4) Aynı bilim/sanat dalında, bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/anasanat
dalında olmak üzere tezli yüksek lisans programına kayıtlı ders dönemi öğrencilerinden lisans
derecesi ile doktora/sanatta yeterlik asgari başvuru koşullarını sağlayanlara, en az bir yarıyılını
tamamlaması, aldığı derslerin tamamını başarması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az
85/100 olması koşuluyla, öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisans derecesi ile doktora progra-
mına geçiş hakkı tanınır. 
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(5) Programlar arası geçiş bir kez yapılabilir. Kabul edilmesi halinde, öğrencinin dosyası
yeni programa aktarılır ve eski program ile ilişiği kesilir. 

Değişim programları
MADDE 15 – (1) Değişim programları, Üniversitenin yurt içi veya yurt dışı yüksek-

öğretim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğren-
cilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim ve öğretim görmelerine olanak tanıyan prog-
ramdır.

(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.

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

Özel öğrenci kabulü 
MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, ilgili enstitüye şahsen veya yasal vekili
ile başvururlar. Enstitü yönetim kurulunun kararı ile başvuruları kabul edilenler ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına karar metni ile bildirilir. Özel öğrenciler ilgili anabilim/ana-
sanat dalının başvurdukları dönemde açılmış olan lisansüstü derslerine kabul edilebilir. Bu
dersler seminer, uzmanlık alan dersi, yarıyıl proje dersi olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca
ders açılmaz. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler; derse devam, eğitim ve öğretim etkinlik-
lerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğretimin yabancı dille yapıldığı
lisansüstü dersleri almak isteyen öğrencilerden bu Yönetmelikte belirtilen yolla 65 yabancı dil
puanı aranır. 

(2) Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu
ek koşullar belirleyebilir. 

(3) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Sadece aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. 

(4) Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci sta-
tüsündeyken başardığı dersten/derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet işlemleri
19 uncu madde hükümlerine göre yapılır. Muafiyet sağlanan ders/derslerin toplam ulusal kre-
disi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan kredinin %50 sini geçemez. Özel öğ-
rencilikte geçen süre lisansüstü eğitime sayılmaz.

(5) Özel öğrenciler ders almak için Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder-
ler.

Kesin kayıt ve kayıt yenileme/ders değişikliği 
MADDE 17 – (1) Kesin kayıt, ilânda belirtilen koşullar ve süreler dâhilinde, istenen

belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile adayın bizzat kendisi (veya resmi vekili) tarafından elden
veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Kesin kayıtta, istenen belgelerin aslı veya noter
ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği kullanılır. Süresi
içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine
yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kayıt hakkı kazanırlar. Yapılan ilanları ve bu ilan-
lara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir. Kayıtlar enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile kesinleşir. 
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(2) Kayıt sırasında veya sonrasında yapılan incelemede, gerçeğe aykırı beyanda bulu-
nanlar ile sahte veya tahrif edilmiş belge verdikleri tespit edilenlerin kayıtları, programa kayıt
tarihi itibarıyla iptal edilir. Bu durumu, kayıt hakkı elde ettikten sonra herhangi bir aşamada
tespit edilenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir ve ayrıca haklarında disiplin soruşturması açılır.
Zikredilen durumu mezuniyet sonrası anlaşılanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir
ve haklarında yasal işlem başlatılır. Her aşamadaki usulsüzlük ile ilgili olarak disiplin soruş-
turması ile birlikte, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca varsa
yatırmış oldukları öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. 

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili ens-
titü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
doğrudan veya geçiş yoluyla kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Her yarıyılın ilk haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri
yapılabilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti 
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve varsa öğrenim ücreti, yarıyıl başlarında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve varsa öğrenim ücretini ödemeyenler o yarıyıl için
kayıt yaptıramaz/yenileyemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre
öğrenim süresinden sayılır. 

(2) Değişim programlarına, ortak programlara ve benzeri programlara katılan öğrenci-
lerin katkı payları ile varsa öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversitelerarası yapılan ikili
anlaşmalarla belirlenir. 

(3) Öğrenci katkı payı ve varsa öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun
olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. 

Muafiyet işlemleri 
MADDE 19 – (1) Ders muafiyet başvuruları ilk kayıt tarihinden başlayarak, derslerin

başladığı ilk hafta sonuna kadar ilgili enstitüye yapılır. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bu-
lunmayan öğrenciler kaydolduğu programın tüm eğitim ve öğretiminden sorumludurlar. 

(2) Öğrenci, başka bir diploma derecesine saydırılmamış olmak koşulu ile daha önce
başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden altı yarıyıl geçmemiş olan dersten/derslerden
muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talep edilen ders/derslerin toplam kredisi, ilgili prog-
ramın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50 sini geçemez. Muafiyet talepleri
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından oluşturulan eğitim ve öğretim komisyonunca
değerlendirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olmak
dışında hiçbir amaçla kısmen muafiyet işlemi yapılamaz. Muafiyet taleplerinde başvuru dilek-
çesine aşağıdaki belgelerin onaylı örnekleri eklenir: 

a) Derslerin kredilerini ve başarı durumlarını gösteren belge/belgeler, 
b) İlgili derslere ait ders bilgi paketleri,
c) İlgili kurumun yönetmelik referansı ya da not sistemini gösterir belge/belgeler. 
(3) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra 2547 sayılı Kanun gereği yeniden

kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili mevzuat kapsamında Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından yapılır.

Mazeretler ve öğrenime ara verme
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin öğrenimlerine, aşağıda belirtilen nedenlerden en az bi-

rinin var olması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ara verilebilir:
a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
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b) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
ç) Öğrencinin tutukluluk hali,
d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kal-

dırılması suretiyle askere alınması,
f) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Öğrenimine ara vermek isteyen öğrencinin; yarıyıl başlangıcından önce danışmanı

aracılığı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurması gerekir. Ancak, öğrenciden kay-
naklanmayan nedenlerle, öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunamayan ya da sonradan
ortaya çıkan durumlarda, öğrencinin mazeretini belirten belgelerin düzenlenme tarihinden en
geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilmesi ve talebin Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda dönem içinde de öğrenime ara verilebilir. Bu
durumda öğrenci aktif dönem derslerini hiç almamış sayılır. 

(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla öğrenimine ara vererek yurt dışına giden öğrenci-
lerin dil eğitimi aldığına dair belgelerle yurtdışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport
kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmemeleri halinde bu süreler öğrenim sürelerine eklenir.

(4) Öğrenime ara verme azami süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek li-
sansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. As-
kerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise, bu hallerin süresi kadardır. Öğrenime ara
verme süresi Yönetmelikle belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğrenim ücreti
yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 21 – (1) Enstitüden kaydını silmek isteyen öğrenci, dilekçeyle Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığına başvurur. Kayıt silme belgeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
bir hafta içinde ilgili enstitüye iletilir. 

(2) Öğrencinin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen
hallerde ilgili enstitü yönetim kurullarının kararı ile de kayıtları silinir: 

a) Öğrencinin  bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi, 
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması, 
c) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini yasal süresi içinde yatırmamış olması, 
ç) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması. 
(3) Kendi isteği ile kaydını sildiren, başarısızlık veya disiplin cezası almış olması ne-

deniyle Üniversiteden çıkarılan veya mezun olmak suretiyle enstitüden ayrılanların talepleri
üzerine, kayıt esnasında verdikleri belgelerin birer örneği alındıktan sonra asılları geri verilir.
Bunun için enstitü tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(4) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe
kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik
kesme belgesi düzenlenir. Talep edilmesi halinde belgenin bir kopyası öğrenciye de verilir. 

(5) İlişiği kesilen öğrencinin tabi olduğu yönetmeliğin bir kopyası, kaydolduğu yarıyılda
programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır. 
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Tebligat
MADDE 22 – (1) Öğrenciye imza karşılığında elden teslim edilen bilgi ve belgeler dı-

şında her türlü tebligat, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan adresine gönderilmek sure-
tiyle yapılır. Ayrıca, gerek Üniversitenin ve ilgili Enstitünün internet sayfasında, gerekse öğrenci
bilgi sistemi üzerinden danışmanlar ve kullanıcılar tarafından eğitim ve öğretim süresince ya-
pılan ilan ve duyurular, öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Dersler ve faaliyetler 
MADDE 23 – (1) Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli

dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ens-
titü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Ders bilgi paketleri ile ilgili gerekli güncellemeler, her yarıyıl başlangıcından en az
on beş gün önce ilgili dersin sorumlusu tarafından yapılır. Gerekli güncellemeleri yapılmayan
ders veya dersler ilgili dönemde önerilemez. Açılacak dersler ve ders programları, her eğitim
ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç on beş gün önce anabilim/anasanat dalları tarafından
öğrencilere duyurulur. 

(3) Kredili lisansüstü dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dö-
nemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır.
Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve o yıl için değiştirilemez. Öğrenci
bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Fakat bu derslerin toplam kredisi 15 ulusal
krediyi geçemez. 

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Seçmeli derslerde bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerekti-
ğine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bu durumda, açılmayan seçmeli dersi
tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler. 

(6) Enstitüler arası ortak zorunlu dersler konulabilir. Enstitüler arası dersler Senato ka-
rarıyla kabul edilir. Enstitüler arası ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS’si
6’dan fazla olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve
ders sayısının hesabında dikkate alınmaz. 

(7) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu veya seçmeli derslerden oluşur.
Bir dersin teorik ve uygulama olmak üzere toplam kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci
öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü dü-
zeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının
%50’sini aşamaz.  

(8) Programlarda ilgili program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitünün yetkili kurul-
larının onayı ile ön koşullu dersler konulabilir. Ön koşullu derslerin alınabilmesi için, ön koşul
olan dersin başarılmış olması zorunludur. 

(9) Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği konularını içeren bir dersin yüksek lisans
programında verilmesi zorunludur. Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, eğer bu dersi daha
önce almadıysa, bu dersi almakla yükümlüdür. Bu dersin kredisi 3 olup, AKTS karşılığı 6’dır. 

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu
derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin
yanı sıra ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50’sini geçme-
yecek şekilde diğer programlardaki seçmeli veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.
Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık ha-
linde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde,
atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınır.
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(11) Bir lisansüstü programda, birinci ve ikinci öğretim öğrencileri zorunlu/seçmeli ve
ortak zorunlu dersler bakımından aynı programa tabidir. Uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzak-
tan eğitim programlarından ders alması esastır. 

(12) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrenci-
lerin ders yarıyılında hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kap-
sayan, ön çalışması danışmanlık saati içerisinde gerçekleştirilen kredisiz bir derstir. Danışman
veya anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesi tarafından değerlen-
dirilir. Seminer dersinin konusu tez danışmanı tarafından belirlenir, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Seminer konusu enstitü tarafından
ilan edildikten sonra değiştirilmez. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarı-
yılda seminer dersini tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmesi ve enstitü
müdürlüğünün onayı ile seminer konusu değiştirilebilir. Seminer dinleyicilere açık olarak ger-
çekleştirilir. Düzenlenen değerlendirme formu ile birlikte seminerin basılı ve elektronik birer
kopyası enstitüye sunulur. 

(13) Uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda, üniversite
kadrosundaki bir öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, bilimsel alanındaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasına, çalışma disiplini ile güncel bilimsel yazıları izleyebilme
ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik teorik ve kre-
disiz bir derstir. Bu ders, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihi takip
eden kayıt haftasında danışman öğretim üyesinin talebi ile açılır ve güz yarıyılında bu derse
kayıt olan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kayıt olan öğren-
ciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Yarıyıl
ve yaz tatillerinde uzmanlık alan dersi için telafi programı uygulanmaz. Uzmanlık alan dersinin
haftalık programda gününün, yerinin ve saatinin belirtilmesi zorunludur. Danışman öğretim
üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans öğren-
cileri ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için bu ad altında üçer saatlik ders açılabilir. Öğ-
renciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. İkinci tez danış-
manları uzmanlık alan dersi açamazlar.

(14) Tez çalışması/sanat eseri çalışması, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
tez dönemindeki öğrenciler için tezi ile ilgili, danışman öğretim üyesi tarafından danışmanlık
saati içerisinde haftalık olarak yürütülen kredisiz faaliyetin adıdır. Sanat eseri çalışması, yapılan
çalışmaları anlatan bir belge ve sanatsal çalışmayı içerir. Tez çalışması/sanat eseri çalışması
dersi danışman tarafından değerlendirilir.

(15) Yarıyıl projesi dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim üyesinin danış-
manlığını yaptığı öğrencilere, bilimsel alanındaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasına,
çalışma disiplini ile güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin ka-
zandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik teorik zorunlu ve kredisiz faaliyetin adıdır. Öğrenci
bu dersin alındığı yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. 

(16) Doktora yeterlik sınavına hazırlık dersi, doktora derslerini başarı ile tamamlamış
olan öğrencilere, doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve
yetkinlikleri kullanabilmesi amacıyla açılan danışmanlık saati içerisinde haftalık olarak yürü-
tülen kredisiz faaliyetin adıdır.  

(17) Tez önerisi savunma sınavına hazırlık dersi, doktora yeterlik aşamasını başarıyla
tamamlayan öğrencilerin doktora tez önerisi belirleme ve tez önerisi savunma sınavına hazır-
lanması amacıyla açılan danışmanlık saati içerisinde haftalık olarak yürütülen kredisiz faaliyetin
adıdır.  
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(18) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik
olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır.
Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada
bir saat danışmanlık saati belirler. Tezin yazım dili takip ettiği programın öğretim dilidir. Ancak
danışmanının teklifi ve enstitü yetkili kurullarının uygun görmesi halinde istenirse tez yabancı
bir dilde yazılabilir. Bu durumda, tez danışmanının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kap-
samında aranan şartları sağlamış olması ve enstitü yetkili kurullarınca da uygun görülmesi ge-
rekir. Tezin yazıldığı dilde savunulması zorunludur. Ayrıca tez savunma sınavında görev alacak
jüri üyelerinin de bu fıkrada bahsi geçen yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenmesi
gerekir.

(19) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, yukarıdaki fıkralarda tanımlanmayan, ancak
öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan ara sınav, kısa sınav, kısa/uzun ödev, proje
gibi yarıyıl içi faaliyetler/uygulamalardır. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, ders bilgi pa-
ketlerinde belirtilir. 

(20) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretime başladıkları yılın çerçeve programına tabidir. 
Danışman atama ilkeleri 
MADDE 24 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, öğrencilerin elektronik ortam-

dan sağladıkları formlarda belirttikleri danışman tercihleri doğrultusunda ilgili öğretim üyele-
rinin görüşlerini de dikkate alarak, her bir öğrenci için danışman önerilerini en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar bağlı oldukları enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisi zamanında yapılmayan veya danışman
önerisi uygun görülmeyen öğrencilere ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman ataya-
bilir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında yarıyıl projesi danışmanı, ilgili programda ders
veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip öğretim görevlileri arasından atanır. 

(3) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, üniversite kadrosunda görev yap-
makta olup doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan ve en az iki yarıyıl süreyle bir lisans
programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından atanır. 

(4) Doktora programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olup
doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans programında
veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından
atanır. Ayrıca diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarı ile tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik programında tez danışmanı bu ko-
şulları sağlayan ve üniversite kadrosunda görev yapan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
öğretim görevlileri arasından da atanabilir.

(5) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta
olup doktorası veya doçentliği ilgili alandan olan, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans progra-
mında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarı ile tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim
görevlileri veya öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ens-
titü yönetim kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de atanabilir.
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(7) Danışmanın çekilme talebi veya öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli
talebinin anabilim dalı görüşü alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi
halinde, öğrenciye enstitü yönetim kurulu tarafından yeni bir danışman atanır. Atama işlemi,
danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yük-
seköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğre-
tim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki doktora
öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yönetim
kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında
yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri
halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(8) Yüksek lisans ve doktora programlarında bir öğretim üyesi kredili derslerden top-
lamda en fazla 2 ders açabilir ve en fazla 12 danışmanlık üstlenebilir. Ancak enstitü yetkili ku-
rulları ders sayısını arttırabilir veya aynı şekilde azaltabilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla
danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet tez
danışmanlığına sahip sayılır. Hali hazırda üzerinde 12'den fazla tez danışmanlığı bulunan öğ-
retim üyeleri, söz konusu sayı belirlenen üst sınırın altına düşene kadar yeni danışmanlık ala-
mazlar. 

Kredilendirme 
MADDE 25 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Ders
ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik
öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır. 

(2) Seminer, uzmanlık alan, yarıyıl projesi, doktora yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi
savunma sınavına hazırlık ve tez çalışması dersleri kredisiz olup sadece AKTS olarak kredi-
lendirilir. AKTS kredilerinin toplamı; seminer için 6, yarıyıl projesi dersi için 24, uzmanlık
alan dersi için 6, doktora yeterlik sınavına hazırlık dersi için 30, tez önerisi savunma sınavına
hazırlık dersi için 30,  tez çalışması yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik
tezi için toplam 120 AKTS’dir.

Derslere devam 
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en

az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde %70, uygulama ve laboratuvar saatlerinde ise %80’dir.
Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam koşulları belirlenebilir. 

Başarının değerlendirilmesi 
MADDE 27 – (1) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders

bilgi paketlerinde belirtilir ve belirtildiği şekliyle uygulanır. Bilgi paketlerinde eğitim-öğretimin
aksamasına sebep olmayacak dönemlerde anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca değişiklik
önerilebilir. Yapılan değişiklikler ilgili enstitüye bildirilir. 

(2) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre düzenlenen yarıyıl içi ta-
mamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Bir dersin yarıyıl içi
değerlendirmesinde, en az bir ara sınav ve o dersin bilgi paketlerinde tanımlanan ve oranları
belirtilen diğer etkinlikler dikkate alınır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna katkı oranı
%40’dan az, %60’dan fazla olamaz. Ara sınav veya diğer etkinliklerin katkı oranı yarıyıl sonu
sınavının katkı oranından fazla olamaz.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda ise başarı notu, ara sınav not
ortalamasının %20’si ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %80’inin toplamı alına-
rak hesaplanır. 
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(4) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü
içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadırlar. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına alınırlar. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen
veya girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nede-
niyle tez savunması/sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğ-
renciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir. 

(5) Uzmanlık alan dersi, bir sonraki yarıyıl başlamadan başarılı ya da başarısız olarak
değerlendirilir.

(6) Seminer, tez çalışması/sanat eseri çalışması, yarıyıl projesi, doktora yeterlik sınavına
hazırlık, tez izleme raporları ve varsa programın tamamlanması için düzenlenen tamamlayıcı
faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları programlarında tez savunma sınavı sonrası yapılan
uygulamalı sınav, ilgili dönemin sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(7) Doktora tez önerisi sınavı veya tez savunma sınavı, kabul, düzeltme ya da ret olarak,
düzeltme verilen tez önerisi veya tezler kabul ya da ret olarak değerlendirilir.

(8) Değerlendirmesi başarılı/başarısız şeklinde yapılan dersler sınav yüküne dâhil de-
ğildir.

(9) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kre-
dileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bö-
lünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra virgülden itibaren üç haneden son-
rasına yuvarlanır. 

(10) Bir derste devam ile ilgili belirlenen oranlardan herhangi birisini sağlayamayan
öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle
başarısız olanlar o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavına giremezler.

Başarı notu ve not dönüşümleri 
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. 
(2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi (MDS)

kullanılır. 
(3) Bir lisansüstü dersinden başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme

sınavı notunun en az 70/100 olması gerekir.  
(4) Lisansüstü programlarda başarı notu, en az 70/100 puandır. 
(5) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde

YÖK’ün not dönüşüm tablosu, söz konusu notların harfli sisteme göre karşılıklarının belirlen-
mesinde ise aşağıdaki tablo kullanılır: 

a) Başarı notlarının yüzlük ve harfli sisteme göre karşılıkları;
100’lük Harf 
Not Aralığı Değeri Karşılığı
90-100  AA Mükemmel 
85-89  BA Çok iyi 
80-84  BB İyi 
75-79  CB Orta üstü 
70-74  CC Orta 
60-69  DC Geçmez 
50-59  DD Geçmez 
40-49  FD Geçmez 
00-39 FF Geçmez

NA Devamsız
MZ Mazeretli
M Muaf
S Başarılı/Yeterli
U Başarısız/Yetersiz 
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b) S ve U harf değeri; seminer, uzmanlık alan dersi, yarıyıl projesi ile tezsiz yüksek li-
sans ve anasanat dalları tez savunma sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı
olmayan değerlendirmelerde kullanılır.

(6) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün
içinde öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla ilân eder. 

(7) Ders başarı notları, not durum belgesinde 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir. 
Sınav sonuçlarının ilânı ve sonuçlara itiraz 
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumları yapılan sınavlarla, MDS’ye göre sa-

yısal olarak ölçülür. Dersin öğretim elemanı, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde
yapılan sınav sonuçlarını sayısal olarak ilân eder, sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. 

(2) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına maddi hata yönünden itiraz, ilânı takip
eden üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, doğrudan dersi
yürüten öğretim üyesinden ya da en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili
anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından oluşturacağı üç kişilik bir komisyondan öğ-
rencinin kâğıdının incelenmesini ister. Öğretim üyesi ya da komisyon, itirazları üç iş günü için-
de sonuçlandırır ve ilgili enstitüye bildirir.  

(3) Not değişikliğinin gerektiği hallerde değişiklik ancak ilgili enstitü yönetim kurulu-
nun onayı ile yapılabilir. Sonuç, enstitü yönetim kurulu kararını takip eden üç iş günü içinde
öğrenciye duyurulur. 

(4) Dersin öğretim elemanı ya da komisyon tarafından incelenen sınav kâğıdına Üni-
versitenin kurum ya da kurulları nezdinde tekrar itiraz edilemez. 

Ders tekrarı
MADDE 30 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrar alırlar. Seçmeli

derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların ye-
rine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de alabilirler. 

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 31 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans/li-

sans sonrası doktora veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış adaylara,
eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili enstitünün
onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Benzer uygulama, lisans veya yüksek lisans
derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans/lisans sonrası doktora veya doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için de ge-
çerlidir. 

(2) Program süresi yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Bu
süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. 

(3) Bilimsel hazırlık dersleri zorunlu dersler statüsünde olup anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi ve ilgili enstitünün onayı ile yüksek lisans öğrencisi için lisans; doktora/sanatta
yeterlik öğrencisi için lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilir. Ancak, programda alınması
gereken zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. 

(4) Bilimsel hazırlık derslerinin yanında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa yönelik
olarak, yüksek lisansta 6 ulusal krediyi, doktorada ise 9 ulusal krediyi aşmayacak şekilde dersler
de alınabilir. 

(5) Programdaki bilimsel hazırlık derslerinin ulusal kredi toplamı en az 8, en fazla
30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kre-
disi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz. 
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(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin, lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli
olmak üzere, lisans derslerinden almış oldukları notlar lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre
değerlendirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değer-
lendirme ölçütlerine göre belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam 
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 
Öğrenim süresi 
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman ataması
MADDE 34 – (1) Danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar 24 üncü maddede

belirtilen esaslara göre atanır.
Ders yükü ve yarıyıl projesi 
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60

AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile yarıyıl projesi dersinden oluşur. Yarıyıl pro-
jesi dersi kredisizdir.

(2) Öğrenci, yarıyıl projesi dersinin alındığı yarıyılda derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Değerlendirme, başarılı ya da başarısız
şeklinde yapılır. 

(3) Dersler;  varsa danışmanın ve öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi  ile öncelikle kayıtlı olduğu program derslerinden seçilir. Danışmanın talebi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en çok
üç ders lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla varsa ilgili alanın lisans dersle-
rinden seçilebilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz. 

(4) Yarıyıl projesi dersinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci yarıyıl
projesini aldığı yarıyılda, yarıyıl projesine kayıt yaptırır, konusunu belirler, enstitü tarafından
hazırlanan yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturur ve üç kopya olarak
ilgili enstitüye iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına verir. 

(5) Öğrenci, danışmanının belirlediği ve ilân edilmiş tarihte projesini sunar. Sunum,
öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. 

(6) Yarıyıl projesi dersi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir ve sonucu ilgili enstitüye bildirilir. Danışman, öğrencinin yarıyıl projesi dersinin başarısız
olması halinde, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. 

(7) Yarıyıl projesi dersi için bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olan öğrenci azami
süresini aşmamış olmak kaydıyla yarıyıl projesini bir sonraki dönem tekrar alır. 

Diploma 
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren
öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı
bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanabilmesi
için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir. 

4 Haziran 2017 – Sayı : 30086                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam 
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak, bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. 

(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında, ayrıca tez
sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır. 

Öğrenim süresi 
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Danışman ataması
MADDE 39 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar  24 üncü mad-

dede belirtilen esaslara göre atanır.
Dersler 
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 ulusal krediden az

30’dan çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, açılmışsa uzmanlık alan
dersi, danışmanlık, tez çalışması/sanat eseri raporu ile varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygu-
lamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin ders aşamasında se-
miner dâhil tüm derslerden en az 60 AKTS kazanması gerekir.  Tez çalışması 60 AKTS’dir.

(2) Dersler, danışmanın onayı,  danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının onayı ile kesinleşir. 

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Lisans düzeyindeki devam koşulları geçerli olmak üze-
re seçilen lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlen-
dirilir. Ancak bu öğrencilerin başarı koşulları, lisansüstü programdaki başarı değerlendirme öl-
çütlerine göre belirlenir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğre-
tim programlarında açılmamış olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders
alınmaz. 

(4) Öğrenci seminer dersini, ikinci yarıyılda alır. Seminer dersinden başarılı olmadıkça
tez aşamasına geçilmez.

Tez konusu önerisi
MADDE 41 – (1) Tez konusu, danışman denetiminde öğrenci tarafından ilgili enstitüce

oluşturulan tez önerisi formuna uygun olarak hazırlanır, anabilim/anasanat dalı başkanlığı ara-
cılığıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ders döneminin uzaması halinde derslerin ta-
mamlandığı dönemin sonunda enstitüye gönderilir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde,
ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder. Değişiklik işlemi bir sonraki dönem başla-
madan tamamlanmalıdır.

(2) Tez konusu önerisi ve tez başlığı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 
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(3) Danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile azami süreler dikkate alınarak tez konusu değişikliği yapı-
labilir. Tez konusu değişikliği yapılması durumunda tez süreci yeniden başlatılır.

Tez süreci 
MADDE 42 – (1) Öğrencinin, tez aşamasına geçebilmesi için derslerini, seminerini,

kredisini ve AKTS kredisini ve bu Yönetmelikte belirlenen diğer yükümlüklerini ve varsa ta-
mamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması gerekir. 

(2) Öğrenci mezun olana kadar her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırır. Tez süreci, tez
konusu önerisi ve tez başlığının enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihte başlar. Tez
süreci iki yarıyıldan az olamaz.

Tezin sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenen bütün yükümlülüklerini başarı ile yerine

getirerek tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir örneğini danışmanına teslim eder. Da-
nışmanın, tezin Senato tarafından kabul edilmiş yazım kurallarına uygun bir şekilde tamam-
landığına dair görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir.
Öğrenci, tezin ilgili enstitü tarafından belirlenmiş sayıda örneğini enstitüye teslim eder. 

(2) Tezle ilgili intihal/benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile
birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu
teze ilişkin son benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir
benzerlik tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Ku-
ruluna gönderilir. 

(3) Yüksek lisans tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde, tez jürisini ilgili enstitü
yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki
yedek öğretim üyesi belirlenir. 

(4) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-
titü müdürlüğüne sınav tarihinden en az beş gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle
tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üye-
ler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz. 

(5) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne bildirilir. İkinci kez toplana-
mayan jüriler konusunda yapılacak işleme, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.  

(6) Öğrenci, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarihten son-
ra, üç iş günü içinde tezini yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şah-
sen veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10
günden az 30 günden çok olmamak üzere belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve
bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan
fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan
dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(7) Tez savunma sınavı, adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, analiz, sentez ve de-
ğerlendirme gücünü yoklamayı amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri,
öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç
iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir
ve bu karar Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;
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a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Aynı progra-
mın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda ve öğrencinin talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine ge-
tirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak üzere en geç
üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav so-
nunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi reddedilen öğrenci için (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. 

c) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belge-
lerini ve kabul edilmiş tezini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şar-
tıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay
sayfasının jüri üyeleri tarafından imzalanması zorunludur.

(8) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez
çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygula-
malı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanla-
rına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere
kapalı olarak salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye
sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı
sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için
başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

(9) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında, prog-
ramların özelliğine göre ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayladığı ve enstitü web sayfasında ilan ettiği alanlarda sınav yapılır. 

(10) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız kabul edi-
lir.

Diploma 
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen bütün

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren
öğrenciye üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) 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. 

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam 
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapmak, analiz
etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. 

(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve savunması,
tez çalışması, tez savunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. 
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(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir. 

Öğrenim süresi 
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

Danışman ataması
MADDE 47 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, Yönetmeliğin

24 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.
Dersler 
MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS’den oluşur. 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri yüksek lisans öğrenimi
sırasında almamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise yüksek lisans derslerinden en fazla dört ders seçebilir. Lisans ders-
leri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer üniversitelerden alınacak derslerin
Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Öğrenci seminer dersini, ikinci yarıyılda alır. 
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yön-

temleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora
çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınan-
masını amaçlar.

(2) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlamak koşuluyla
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın; lisans de-
recesi ile kabul edilenler için en erken beşinci, en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sına-
vına girmek zorundadırlar.

(3) Doktora yeterlik sınavları Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez ya-
pılır. Doktora yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gire-
ceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı tarafından açılmış
olan doktora yeterlik ile ilgili dersi seçer. 
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(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi (DYK) tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komite iki yılda bir yenilenir.
Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Yeterlik sınav jürisi, DYK ve enstitü yönetim ku-
rulu tarafından kabul edilen; en az ikisi Üniversite dışından, danışman dâhil beş asıl ve biri
Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkının
olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının ol-
maması durumunda jüri asıl üye sayısı altı olur.  

(5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Yazılı sınav aşa-
masında jüri öğrencinin başarı notunu 100 tam puan üzerinden değerlendirir. 70 puan ve üzeri
başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü aşaması, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Sınav jürisi, öğrencinin sözlü sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci ikinci fıkraya ay-
kırı olmamak koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere sınav aylarından bir hafta önce doktora
yeterlik komitesine başvuruda bulunmak koşuluyla doktora yeterlik sınavının ertelenmesi ta-
lebinde bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci bir sonraki sınav döneminde
sınava alınır. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez. Ertelenme
talebi olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. 

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama/aşamalardan bir
sonraki sınav döneminde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir. 

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşen dersleri başarmak
zorundadır. Bu dersler programın zorunlu AKTS’den sayılmaz. Bu dersler başarılmaksızın öğ-
renci tez savunma sınavına alınamaz.

Tez izleme komitesi 
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez konusuna uygun

üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından bir ay
içerisinde enstitüye önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Komitede tez da-
nışmanı ile enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. Üyelerin be-
lirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim
üyelerinin yer almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı atanması durumunda ikinci tez da-
nışmanı komite toplantılarına katılabilir. Fakat ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi üyesi
olamaz. 

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, aynı usullerle gerekçesi
de belirtilmek üzere üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez konusu önerisi ve savunması
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sı-

navı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bil-
dirilmek üzere, yapacağı araştırmanın başlığını, amacını, yöntemini ve çalışma planını danış-
man denetiminde ilgili enstitüce oluşturulan tez önerisi formuna uygun olarak hazırlar. Ayrıca
sınava gireceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı tarafından
açılmış olan tez önerisi savunma sınavı ile ilgili dersi seçer. Tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda tez izleme komitesi tarafından kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,
enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. 

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez çalışması, tez önerisinin kabulünü izleyen
ilk yarıyıl başında başlar ve öğrenci mezun oluncaya kadar her yarıyıl ders kayıt dönemi içinde
tez çalışmasına kayıt yaptırır. 

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Varsa ikinci da-
nışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. 

(7) Öğrenci tez izleme komitesine, toplantı tarihinden bir ay önce tez izleme raporunu
yazılı olarak sunar ve sözlü olarak savunur.  Her bir raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Zorunlu nedenlerle tez izleme
komitesi toplantısına katılamayan komite üyesi tez izleme raporuna esas teşkil edecek bir ra-
poru, katılamama gerekçesi ile birlikte, komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez
izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler. Öğrencinin tez izleme
raporu, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporunu, süresi içinde sun-
mayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora tezinde yer
alacak ve ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal ya da uluslararası alan
indeksli veya Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli bir dergide yayımlaması veyahut ya-
yıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında
ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır.  

Tezin sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir örneğini danışmanına

teslim eder. Danışmanın, tezin enstitü tez yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlandığına
dair görüşü, anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda
örneğini enstitüye teslim eder. 

(2) Tezin sonuçlanabilmesi için başarılı olarak değerlendirilen en az üç tez izleme ko-
mitesi raporunun ilgili enstitüye sunulmuş olması gerekir. 

(3) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite
dışından olmak üzere iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması duru-
munda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. 
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(4) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi
dâhilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla
belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar
verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

(5) Öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ edildiği tarih-
ten sonra, yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen veya kargo ile ulaştırdığına
dair jüri tez teslim formunu üç iş günü içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-
titü müdürlüğüne sınav tarihinden en az beş gün önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle
tez savunma sınavına katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü müdürlüğünce yedek üye/üye-
ler davet edilir. Jüri toplantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz. 

(7) İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı, bir tutanakla belirlenerek ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir. İkinci kez toplanamayan jüriler
konusunda yapılacak işleme, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.  

(8) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az, otuz
günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Öğrenci tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölü-
münden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Tez savunma toplantıları
öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılı-
mına açık olarak yapılır. 

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, azami süreyi aşmamak üzere, aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olan öğrencilerden, kredili derslerini
veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan ya da doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma 
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen bütün koşulları

başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde
öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunan doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine tezin teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam 
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir programdır. 

(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili
dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve
diğer tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. 

Öğrenim süresi 
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek

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

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

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami on iki yarıyıl
veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

Danışman ataması
MADDE 56 – (1) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar 24 üncü madde

hükümlerine göre atanır.
Dersler 
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. 

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer üniversitelerden alınacak derslerin Üniver-
sitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilirler. Ancak
lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz. 

Tez/sanatta yeterlik konusu önerisi ve tez/sanatta yeterlik süreci
MADDE 58 – (1) Öğrenci danışmanı denetiminde sanatta yeterlik çalışması, sergi, pro-

je, resital, konser, temsil gibi çalışmalarının konusu ile sanatta yeterlik çalışması başlığını ens-
titü tarafından oluşturulan sanatta yeterlik önerisi formuna uygun olarak hazırlar. Form anasanat
dalı kurulunda görüşülür ve alınan karar anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.
Sanatta yeterlik konusu ve çalışmanın başlığı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.   
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(2) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya sanatta ye-
terlik konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci
üç ay içinde, danışmanı ve sanatta yeterlik konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar sa-
natta yeterlik önerisi hazırlar ve bu maddenin birinci fıkrasındaki yolla önerisi yeniden redde-
dilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik çalışması, sanatta
yeterlik önerisinin kabulünü izleyen ilk yarıyıl başında başlar ve öğrenci mezun oluncaya kadar
her yarıyıl sanatta yeterlik çalışmasına kayıt yaptırır. Sanatta yeterlik çalışması faaliyetleri ile
ilgili olarak öğrenci, her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında,  hazırlayacağı
sanatta yeterlik izleme raporunu anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Anasanat dalı kurulunun
kararı başkanlık tarafından enstitüye iletilir. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olma-
dan katılabilir. Öğrenci, sanatta yeterlik önerisi enstitü kurulu tarafından kabul edildikten altı
ay sonra birinci sanatta yeterlik izleme raporunu; takip eden her altı ayın sonunda ise izleyen
sanatta yeterlik izleme raporlarını, toplantı tarihinden bir ay önce yazılı olarak sunar. Her bir
rapor benzer şekilde değerlendirilir. Her bir raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik izleme
raporu, anasanat kurulu tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. 

(4) Sanatta yeterlik önerisini geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddenin birinci fık-
rasında belirtilen sürede hazırlamayan veya anasanat dalı başkanlığına sunmayan veya üçüncü
fıkrasında belirtilen sanatta yeterlik izleme raporlarından üst üste iki kez ya da aralıklarla üç
kez başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 

(5) Sanatta yeterlik programını belirtilen süre içinde tamamlayabilmek için sanatta ye-
terlik önerisinin kabulünden sonra en az üç sanatta yeterlik izleme raporunda başarılı olunması
gerekir. 

(6) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen yazım kuralla-
rına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur. 

(7) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebil-
meleri için, tezinde yer alacak ve ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal
veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya danış-
manı tarafından onaylanmış kişisel bir etkinlik, dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje
uygulamaları gibi yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları
ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, çalışmanın bir ör-

neğini danışmanına teslim eder. Danışmanın, çalışmanın ilgili enstitü yazım kurallarına uygun
bir şekilde tamamlandığı görüşü, anasanat dalı kurulunda görüşülür ve alınan karar başkanlık
tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Öğrenci çalışmanın istenen sayıda örneğini enstitüye teslim
eder. 

(2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dâhilinde öğrenci ile birlikte
Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek
bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Ku-
ruluna gönderilir. 

(3) Tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere
iki yedek öğretim üyesi belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(4) Öğrenci tezini/çalışmasını, ilgili enstitü tarafından kendisine jüri bilgisinin tebliğ
edildiği tarihten sonra, üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen
veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden
az 30 günden çok olmamak üzere ilgili sınav tarihinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın
süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Tez jürisi, ilgili programın özelliğine göre öğren-
ciden, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onaylayacağı
ve enstitü web sayfasında ilan edilen alanlarda performans yapmalarını ister ve bu performansı
değerlendirmeye alır. Sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik ça-
lışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik
çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yapar ve azami süreyi aşmamak üzere tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta ye-
terlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız buluna-
rak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta ye-
terlik tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının
açık olması durumunda, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Diploma 
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen bütün ko-

şulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri de yerine getiren
öğrenciye, üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre
alanı belirleyen sanatta yeterlik diploması verilir. 

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 61 – (1) Lisansüstü programlarındaki öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

Engelli öğrenciler 
MADDE 62 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli

öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir. 
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Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık 
MADDE 63 – (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. 

Bazı sınavların geçerlik süreleri ve uygulama esasları
MADDE 64 – (1) Lisansüstü programlara kabul koşullarında yer alan merkezi ve eş-

değeri sınavların geçerlik süreleri kendi geçerlik süreleriyle sınırlıdır. 
(2) Her enstitü bu Yönetmeliğe dayalı olarak kendi eğitim, öğretim ve sınav uygulama

esaslarını ayrıca hazırlayıp, Üniversite Senatosunun onayına sunabilir.
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilât ve İşleyiş Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili
enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 66 – (1) 31/7/2015 tarihli ve 29431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce kul-

landıkları süreler dikkate alınmadan bu Yönetmelikle belirlenen azami süreler 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Bu nedenle, öğrencilerin ders, yeterlilik, tez
ve benzeri bulundukları aşamalarının devamı hususunda başvuruları enstitünün yetkili kurul-
larınca karara bağlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 17 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz. 

(3) 51 inci maddenin sekizinci ve 58 inci maddenin yedinci fıkraları, 2016-2017 eği-
tim-öğretim yılından itibaren doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrenciler
için uygulanır. 

(4) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı öncesinde yabancı dil şartını yerine getirmek koşu-
luyla kayıtları yapılan ve halen söz konusu şartı yerine getiremeyen öğrenciler tez aşamasına
geçebilmek için en az 45 yabancı dil puanı şartını sağlamakla yükümlüdürler.

(5) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerde mezuniyet için
AKTS koşulu aranmaz ve bunlardan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencile-
rine 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uygulanmaz. 

(6) 2/6/2007 tarihinden önce lisansüstü öğrenimine başlamış olup, doktora ve sanatta
yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olanlar hakkında;
mülga 1/7/1996 tarihli 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(7) 2012-2015 yılları arasında ilk defa kayıt olan öğrenciler hakkında yürürlükten kal-
dırılan 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Li-
sansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri
uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 663 KARAYOLU TAŞITLARI-PATİNAJ ZİNCİRLERİ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ  
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/3)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 663 (Kasım 2014) standardının uygulamaya

konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M1, N1,

O1, O2 (binek, hafif ticari ve römorklar) ile M2, M3, N2, N3, O3, O4 (kamyon, otobüs ve rö-
mork) kategorisindeki karayolu taşıtlarında kullanılan metal patinaj zincirlerini kapsar. Bu stan-
dard, metal patinaj zincirleri dışındaki diğer patinaj önleyicileri kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 663 “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı revize edil-

miştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına
karar verilen TS 663 (Kasım 2014) “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı, imalat ve
piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur. 

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 663 (Kasım 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve

piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 663 (Kasım 2014) “Karayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı

ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal ola-
rak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 663 (Kasım 2014) “Ka-
rayolu taşıtları-Patinaj zincirleri” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini
eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağ-
layabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 663 (Kasım 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabi-
lir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ  
MADDE 8 – (1) 16/8/2007 tarihli ve 26615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/24) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS 1879 SUPABLAR-TEKERLEK LASTİKLERİ STANDARDI İLE 

İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2017/2)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1879 (Nisan 2014) standardının uygulamaya

konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, tekerlekli araçların tekerlek lastiklerindeki supabların

tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz şekli ile denet-
leme esaslarını kapsar. Bu standard, özellikleri Madde 4.2'de belirtilen ve atıf yapılmış olan
TS ISO 9413’te gösterilen, tekerlek lastiklerinin şişirilmesine yarayan metal ve kauçuktan ya-
pılan supabları kapsar. Uçak lastiklerinde kullanılan supabları kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alan-
da Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1879 “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı iptal edilmiştir.

Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek revizyonu hazırla-
nan TS 1879 (Nisan 2014) “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı, imalat ve piyasaya
arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu 
MADDE 5 – (1) TS 1879 (Nisan 2014) “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı

kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zo-
runludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS 1879 “Supablar-Tekerlek lastikleri için” Standardı ile ilgili Tebliğ

hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest do-
laşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve
esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu TS 1879 “Supablar-Te-
kerlek lastikleri için”  Standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer öl-
çüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir,
piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS 1879 (Nisan 2014) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ 
MADDE 8 – (1) 29/5/1994 tarihli ve 21944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No: Mecburi Standard: 94/32-33) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2017/2865 

SUÇ : Suç üstlenme 

SUÇ T. : 25/10/2007 

SANIK : Orhan Akın: (Emin oğlu Ruhigül'den olma 20/04/1976 doğumlu) ġükrüpaĢa 

Mahallesi Darhat Sokak Bina No: 16 A Ġç Kapı No: A Yakutiye/Erzurum 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Çardak (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinden 

verilen 09/01/2014 gün ve 2013/148 E. 2014/1 K. sayılı hükmün Cumhuriyet savcısı tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 

RED isteyen 19/09/2016 gün ve 9/2014/189452 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

ilan olunur. 5015/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

49 E1 (49,39 KG/M’LĠK) RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/262457 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr   (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası istasyon yolları yenilemesinde kullanılmak üzere 

1.900 ton 49 E1 (49,39 Kg/m’lik- 36 metrelik- Teknik Ģartnameye göre) doğrusal kütleye sahip 

ray satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 22/06/2017 günü 

saat 15.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. 

Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 4963/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli 

Kamyon Kiralanması Hizmetleri iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları 

dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/265123 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 5930-36 - 332 734 5938 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde kullanılmak 

üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 1 yıl süre ile 

kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon Kiralanması 

ve ÇalıĢtırılması iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya 

süresi (tahmini 135 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/06/2017 Pazartesi günü, saat: 10:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 118,00- TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4961/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Çamur ve Dengeleme Beton Havuzlarının Temizlenmesi Hizmet Alımı iĢi, 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/264187 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : BeĢyüzevler Mh. ġeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36, 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

     Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet toprak çamur havuzu ve 1 adet dengeleme beton 

havuzu projesinde belirtilen taban kotlarına kadar 

hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime 

göre tesviyesinin yapılması, çıkan yaklaĢık 44.190 m³ 

hafriyatın fabrika sahası içinde yaklaĢık olarak 1.000 

metre mesafede olan toprak döküm yerine nakledilmesi 

için gerekli tahliye yollarının açılması ve nakledilen alanın 

düzeltilmesi iĢleridir. 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢ yeri teslimine müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/06/2017 Pazartesi günü, saat 14:30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 150,00.- TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.  Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4962/1-1 
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MEYDAN TAHMĠL - TAHLĠYE HĠZMETĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzurum Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi meydan tahmil-tahliye hizmetinin yürütülmesi 

iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/267478 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok. No: 114 AZĠZĠYE/ 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46 / 0 442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Sahasında ±%20 Toleranslı Meydan 

Tahmil Tahliye Hizmetinin Yürütülmesi. 

 

 ĠĢin Mahiyeti Miktarı (Ton) 

 Pres filtre toprağı 20.000 

 Kireç taĢı 18.000 

 Kok kömürü   1.500 

 TaĢ ve ot tutucu atıkları, pülp, Pan. Kuy.   1.200 

 TOPLAM TON 40.700 

 

b) Yapılacağı yer : Erzurum ġeker Fabrikası Meydan sahası. 

c) ĠĢin süresi : 105 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.06.2017 ÇarĢamba Saat: 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5 - Ġhale dokümanı Erzurum ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 14.06.2017 tarih Saat 10:30’a kadar Erzurum ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, Her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri kanununa tabi değildir. 5035/1-1 



4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

KAYNAK MAKĠNALARI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Kaynak Makinaları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/263988 

Dosya no : 1724488 

1 - ĠDARENĠN: 

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

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynak Makinaları (2 kalem 9 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 60 takvim günü. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.06.2017 PerĢembe günü saat: 15.00 

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

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

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

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik özellikleri belirten cevaplar ya da katalog ya da broĢür. 

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

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

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.06.2017 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

14.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 4955/1-1 
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TÜRBĠNĠN KAVĠTASYON TAMĠRATI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAġ Gökçekaya HES. ĠĢletme Müdürlüğümüz Santralında bulunan türbinin kavitasyon 

tamiratı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/269291 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.Ü.A.ġ. GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 522 81 84 Faks: 0 222 522 81 86 

c) Elektronik posta adresi : gokcekayahes@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : E.Ü.A.ġ. Gökçekaya HES’e bağlı santral binasında 

bulunan 230/23 tonluk PACECO marka köprü vincinin 

rehabilitasyonu iĢi için gerekli olan tüm malzemelerin 

temini, eski vincin değiĢtirilecek olan parçalarının 

demontajı, değiĢen parçaların yerine montajı, sisteme 

adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi 

iĢletmeye alınması iĢidir. 

b) ĠĢin yapılacağı yer : E.Ü.A.ġ. GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : E.Ü.A.ġ. GÖKÇEKAYA HES. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - 

ALPU / ESKĠġEHĠR 

b) Tarihi ve saati : 22/06/2017 tarih, saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
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4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-(yüzTürklirası) Türk Lirası 

karĢılığı EÜAġ Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğü Alpu/ESKĠġEHĠR adresinden satın 

alınabilir. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAġ Gökçekaya HES ĠĢletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

10 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna 

olup, ġirketimiz Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır 

11 - Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 5026/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

28.05.2017 tarih ve 30079 Sayılı Resmi Gazete’nin 4798/1-1 ilan numarasıyla yayınlanan 

1 adet ilanımızın 4 üncü satırında; ―ARĠ/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu iĢletme ruhsatı‖ cümlesi 

sehven yazılmıĢ olup, doğrusu ―AR/TPO/K/F20-d1, d2 pafta no.lu arama ruhsatı‖ Ģeklindedir. 

Ġlgililere duyurulur. 5031/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 29.05.2017      Karar No: 7009 

DEVREDEN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Aladdin Middle East Ltd. 

• MERKEZ ADRESĠ : 100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas 

67202 U.S.A. 

• TÜRKĠYE’DEKĠ ADRESĠ : Ġran Cad. Karum ĠĢ Merkezi F Blok No: 21/394 

06680 Kavaklıdere - Çankaya/ANKARA 

DEVRALAN ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ ÜNVANI : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik 

ve Tic A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ : Adıyaman - Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri BitiĢiği, 

ADIYAMAN 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA 

PETROL HAKKININ MAHĠYETĠ : ARĠ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu 

petrol iĢletme ruhsatında Aladdin Middle East 

Ltd’nin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 

hissesinin Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 

Müth. ve Tic A.ġ.’ye devri. 

MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 11.08.2015 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.ġ.’nin (%20) Aladdin Middle East 

Ltd.’nin (%30) ve Talon Exploration Ltd’nin (%50) hisselerle Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları 

içerisinde müĢtereken sahip bulundukları ARĠ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol 

iĢletme ruhsatında Aladdin Middle East Ltd’nin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 hissesini 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.ġ.’ye devretmek ve adı geçen ġirketinde 

yukarıda belirtilen %10 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel 

Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı’nın 18.05.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

ARĠ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol iĢletme ruhsatında Aladdin Middle 

East Ltd.’nin sahip bulunduğu %30 hissesinden %10 hissesinin Güney Yıldızı Petrol Üretim 

Sondaj Müth. ve Tic A.ġ.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet 

tahmil etmemesi Ģartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince ARĠ/AME-GYP-TLN/3118-5003 hak sıra no.lu petrol 

iĢletme ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd.’nin %20, 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müth. ve Tic A.ġ.’nin %30, Talon Exploration Ltd’nin 

(%50) Ģeklinde olacaktır. 5032/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2589 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, ġekerli (Hostur) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hostur Höyüğü'nün koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı 

sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2011/8 sayılı 

tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, ġekerli (Hostur) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hostur Höyüğü'ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2019/8 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada 

sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Hostur Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2590 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yukarı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yukarı Alınca Höyüğü'nün koruma kullanma 

koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu 

ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

23.03.2011/1437 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yukarı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Yukarı Alınca Höyüğü'ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1437 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Yukarı Alınca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2591 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Tanrıverdi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tanrıverdi Höyüğü'nün koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı 

sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

23.03.2011/1438 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Tanrıverdi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tanrıverdi Höyüğü'ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1438 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada 

sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Tanrıverdi Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde   

Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir. 

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2592 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen AĢağı Alınca Höyüğü'nün koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu ve sit alanı 

sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

21.02.2011/1388 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağı Alınca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen AĢağı Alınca Höyüğü'ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1388 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

AĢağı Alınca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2595 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakeçi Mahallesi sınırları içinde bulunan ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2006/74 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 21.02.2011/1386 sayılı kararı ile sit sınırlarının koordinatlı haritasında sayısallaĢtırılıp 

sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirildiği ―Karakeçi Höyüğü‖nün 

koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

18.05.2017 tarihli raporu, okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karakeçi Mahallesi sınırları içinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karakeçi Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1386 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına; 

Karakeçi Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2594 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi sınırları içinde bulunan ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2008/569 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 27.05.2011/1507 sayılı kararı ile sit sınırlarının koordinatlı haritasında sayısallaĢtırılıp 

sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirildiği ―Karakeçi Höyüğü‖nün 

koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

18.05.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Turna Mahallesi sınırları içinde bulunan 2863 sayılı yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Turna Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1507 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına; 

Turna Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.05.2017 - 190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.05.2017 - 2584 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaylak Mahallesi sınırları içinde bulunan Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2005/219 sayılı kararı ile I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yaylak Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının, derecesinin 

değiĢtirilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine yönelik Kurulumuzun 

19.04.2017/2544 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.05.2017 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi 

ve belgeler incelendi. Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaylak Mahallesinde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2005/219 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli Yaylak Höyüğü’nün; 

Üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak değiĢtirilerek tescilinin devamına;  

Yaylak Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1 Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde 6 madde olarak belirlenmesine; 

Yaylak Höyüğü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢulları’nın:  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. Maddesi gereği, 

mevcut imar planının uygulanmasının durdurulmasına, Koruma Amaçlı Ġmar Planının 3 yıl 

içerisinde yapılarak Kurulumuza sunulmasına; koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçiĢ 

dönemi yapılaĢma koĢullarının: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen hususların geçerli olduğuna, 

karar verildi. 
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Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 4 Haziran 2017 – Sayı : 30086 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.05.2017 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017/251 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017/2509 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Bakırköy Ġlçesi, Basınköy Mahallesi, 201 ada, 1, 2, 28, 29 (E:3), 205 ada, 1, 

3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde yer alan, Ġstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2007 tarih ve 317 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tescil edilen, aynı kararla koruma grubu I. grup olarak belirlenen, aynı Kurulun,  

20.03.2008 tarih ve 653 sayılı kararı ile ekli haritadaki Ģekli ile koruma alanı belirlenen, 

04.09.2008 tarih ve 791 sayılı kararı ile koruma alanı ve TBMM Milli Saraylar yetki alanı olmak 

üzere koruma alanı revize edilen CumhurbaĢkanlığı Florya Atatürk Deniz KöĢkü ve Hizmet 

Birimlerinin koruma alanı sınırlarının Bakanlığımız TUES (Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter 

Sistemi) projesi kapsamında sayısallaĢtırılması ve gerekli görülmesi durumunda güncellenmesi 

çalıĢmalarının yapılması planlandığı belirtilen 20.01.2016 tarihli Müdürlük yazısı, Bakırköy 

Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih 5184 sayılı ve 

07.04.2017 tarih 19796 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

21.03.2017 tarih 56021 sayılı yazısı, Ġstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih 

711359 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.07.3 numaralı iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġstanbul Ġli, Bakırköy Ġlçesi, Basınköy Mahallesi, 201 ada, 2 parselde yer alan Florya 

Atatürk Deniz KöĢkü ile 201 ada, 1, 28, 29 parseller ve 205 ada, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 

parsellerde yer alan Hizmet Birimlerinin koruma alanı sınırlarının; 712 ada, 8 parseldeki tescilli 

istasyon binasının kendine özgü koruma alanı bulunması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Müzecilik ve Tanıtım BaĢkanlığının 24.02.2017 tarih ve 80759 sayılı yazısındaki görüĢü de 

dikkate alınarak karar eki paftadaki Ģekli ile sayısallaĢtırılması ve güncellenmesinin 2863 sayılı 

Yasa ve ilgili mevzuat kapsamında uygun olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2017/10119 Kahramanmaraş-Göksün Devlet Yolu Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı

Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2017/10120 Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Uşak Merkez Selvioğlu Göleti ve
Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10122 Ardahan İli, Posof İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların
Sanayi Alanı Olarak Kullanılmak Üzere Posof Belediye Başkanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10170 Gümüşhane İli, Şiran İlçesi, Karaca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi
Hakkında Karar

2017/10221 154 kV Pazarcık Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10292 154 kV Erzurum II-Hınıs Enerji İletim Hattı İrtibatı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10293 154 kV Kozan-Ceyhan 2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10294 Bağıştaş 380 TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2017/10296 Ankara, Bilecik ve Tokat İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2017/10313 154 kV Gümüşhane-Köse Brş.N. Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— TS 663 Karayolu Taşıtları-Patinaj Zincirleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/3)
— TS 1879 Supablar-Tekerlek Lastikleri Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/2)

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

Değerleri


