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Karar Sayısı : 2018/11195

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11196

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11198

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11202

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

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

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

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

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yö-

rük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kül-

türü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına

ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜ-YÖRKAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Türk toplumunun önemli yapı taşlarından birisi

olan yörükleri tarihi süreç içerisinde her bakımdan tüm yönleri ile disiplinler arası bir yakla-

şımla araştırıp, yörük kültürüne dair bütün unsurları ortaya koymak, bunları kayıt altına alıp

korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. 
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Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Yörüklerle ilgili arşiv vesikalarına dayalı tarihi araştırmalar yanında sosyolojik, edebi,

kültürel ve sanatsal alanlarda farklı disiplinlerde ve aynı zamanda disiplinler arası araştırmalar

yapmak. 

b) Ulusal ve uluslararası boyutta benzer unsurlar üzerinde araştırma yapan kuruluşlarla

iş birliği yapmak.

c) Yörük kültürü alanındaki arşiv malzemelerini ve yapılan çalışmaları toplayıp arşiv-

kütüphane oluşturmak ve eksik kalan alanlarda çalışmalar yapmak.

ç) Türk dünyasındaki konargöçerler ile yörükleri her yönüyle karşılaştırıp benzer ve

farklı yönlerini ortaya koymak.

d) Yörük kültürüne ait her türlü malzemeyi toplamak, kayıt altına almak, korumak ve

gelecek kuşaklara aktarmak için alan çalışmaları yapmak.

e) Yörük kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla konferanslar, kongreler,

bilimsel toplantılar, paneller, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası boyutta benzer amaçlarla kurulmuş merkezler yanında üniver-

siteler ve enstitülerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

g) Ulusal ve uluslararası basın yayın kuruluşlarında yörüklerle ilgili programlar düzen-

lenmesine katkıda bulunmak ve danışmanlık yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerde yörük kültürü ile ilgili ça-

lışma yapan ve yapmak isteyen araştırmacılarla iş birliği yapmak ve gerekli desteği sağlamak. 

h) Yörükler ve yörük kültürüne dair süreli ve süresiz yayın etkinliklerinde bulunmak.

ı) Merkezin amaçlarına uygun olan diğer çalışmaları 2547 sayılı Kanuna göre yürüt-

mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin yörükler ile ilgili çalışma alanını kapsayan tarih,

edebiyat, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında araştırma yapan

ve Merkezin çalışma alanlarında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan Üniversite öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim eleman-

ları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcıları Müdürün

verdiği görevleri yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür

yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür yardımcılarının da görevi sona

erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, top-

lantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.
c) Merkezin personel ihtiyacı ile her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklere

Merkezi temsilen katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.  
d) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını dü-

zenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Ulusal ve uluslararası alanda benzer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
f) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  Müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üye-
lerden olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı
usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması
durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. 

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine
Müdür başkanlığında çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık programı hazırlamak, uygulamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve karara bağlamak.
c) Merkez bünyesinde bilimsel ve kültürel çalışma grupları oluşturmak.
ç) Eğitim, araştırma, uygulama alanlarındaki projeleri, eğitim programlarını planlamak

ve değerlendirmek.
d) Üniversite içerisinde ve dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği

esaslarını belirlemek.
e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak.
Danışma Kurulu 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin çalış-

ma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmış olan deneyimli kişilerden
ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile
belirlenen beş kişiden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan sü-
reyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez ve gerekli gördüğü
durumlarda toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye

niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Donanım ve demirbaş
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür.
—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2017 tarihli ve 30126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden alınıp,
devam yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartı aranılan dersi/dersleri.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şartı/şartları olan dersin/derslerin
alınıp, devam yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/7/2017 30126

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/1/2018 30296
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Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2017 tarihli ve 29985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin beşinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Tezli yüksek lisans programına kabul edilebilmek için başarı notunun en az 65 ol-

ması gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Uluslararası öğrenciler
MADDE 15 – (1) Uluslararası öğrenci adaylarının lisansüstü programlara başvuru ve

kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebinin ilgili yarıyıl başladıktan sonra en geç dör-

düncü haftanın sonuna kadar yapılması gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına

gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üye-
sinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman
değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında
başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen ve emekli olan öğretim üyesinin da-
nışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması halinde ilgili anabilim/anasanat dalının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile bu öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.”

“(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tara-
fından yapılır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanı tarafından yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her bir öğrenci

için öğrencinin bilimsel faaliyetleri, çalışmak istediği alanı ve tercih ettiği danışmanın onayını

da içeren yazılı başvurusu dikkate alınarak öncelikle ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında

veya gerekli görüldüğü hallerde uzmanlık alanı dikkate alınarak diğer enstitü anabilim dalla-

rında tam zamanlı görevli en az bir tezli yüksek lisans yönetmiş ve en az dört yarıyıl bir lisans

ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı önerisi enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla tez danışmanı atanır. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi

bulunmaması halinde danışman atama usullerine uygun olarak enstitü yönetim kurulu tarafın-

dan başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Diş

hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları doktora programlarında öğretim

üyelerinin başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması şartı aranmaz.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, uzman-

lık alanı, tez konusu veya yöntemi ile ilgili olan ve bu alanda çalışmaları bulunan ikinci tez

danışmanı atanabilir. Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının ikinci tez danışmanı atanma-

sına ilişkin gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanır.

İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden

olabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı tarafından

yapılır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın anabilim dalı başkanlığına

gerekçeli başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

gerçekleşir. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üye-

sinin danışmanlığı altı aydan sonra sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi halinde danışman

değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında

başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen ve emekli olan öğretim üyesinin da-

nışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim

üyesi bulunmaması halinde ilgili anabilim/anasanat dalının gerekçeli görüşü ve enstitü yönetim

kurulunun kararı ile bu öğretim üyeleri danışman olarak atanabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(12) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 36 ncı maddenin dördüncü

fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından kabul edilen imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip

kişilerden olabilir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(12) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı

olamayan öğrencilere talepleri halinde 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü progra-

ma kayıtlı olan öğrenciler hakkında 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yö-

netim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSÜ-TÜRKMER): İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/2/2017 29985
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d) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek

için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek, uluslararası öğrencilere

Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştiril-

mesini sağlamak,  gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak ve Merkeze başvu-

ran öğrencilerin Türkçe yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla sınav yaparak başka kurumlar nez-

dinde de geçerli olacak sınav sonuç belgesi verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında

şubeler açmak, böylece yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan Türk uyruklulara ve diğer

isteklilere Türkçe öğretmek.

b) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini

geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygula-

malar yapmak.

c) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-

sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-

liştirmek.

ç) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-

lere Türkçe öğretmek.

d) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi ken-

diliğinden sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür yardım-

cısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda

yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Uluslararası Programlar Di-

rektörü ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen

üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Mü-

dürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla

alınır.

(3) Yönetim Kurulunun sekretaryası Üniversitenin Uluslararası Programlar Direktör-

lüğü tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Mütevelli Heyeti, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları

uygulanır.

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

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMAM MATÜRÎDÎ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SÜMAMER): Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; İslam’ın sahih itikadını akıl-vahiy dengesinde sis-

tematik hale getiren İmam Matürîdî üzerine araştırmalar yapmak, bu konu üzerine yapılan bi-
limsel araştırmalara ve kurslara destek vermek, İmam Matürîdî üzerine yayınlar yapmak ve
böylece fikri ve itikadi alanlardaki problemlere çözümler üretmek, İmam Matürîdî ve fikirle-
rinin tanıtılmasında ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere uluslararası alanda İmam Matürîdî ve fikir-

lerini tanıtmak. 
b) İmam Matürîdî ve fikirlerini bilimsel tartışma ve iş birliği ortamı içinde değerlen-

dirmek. 
c) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik üzerine yapılan yerli ve yabancı yayınları incelemek

ve değerlendirmek, yapılan inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınlar, raporlar ve notlar hazır-
lamak.

ç) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik hususunda küresel ya da bölgesel kapsamlı araştır-
malar yaparak, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.
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d) İmam Matürîdî ve Matürîdîlik üzerine konferans, seminer, panel ve benzeri faali-
yetler düzenlemek ve Üniversite dışında yapılan bu tür faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katılmak.

e) Faaliyetlerin yürütülmesinde, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar
ve basın yayın organları ile temas kurmak, geliştirmek, ihtiyaç duyulan hallerde, Üniversite
dışında yerli ve yabancı, özel ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırmak.

f) Faaliyetlerin yürütülmesinde Üniversitenin ilgili birimleriyle eşgüdüm içinde bulun-
mak ve bilgi alış-verişi yapmak.

g) Kitap, dergi, bülten, çalışma raporu ve benzeri yayımlar yaparak Merkezin amaçları
kapsamında lisans ve lisansüstü eğitime katkıda bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla iş
birliği yapmak, araştırma projeleri ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını
planlamak ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Yönetim Kuruluna başkanlık eder, Merkezi temsil
eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından bir ya da iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün
görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcısına, o da bulunmadığında Yönetim
Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi
altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin amaçlarına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.
b) Merkezin etkin biçimde çalışmasını sağlayacak kararları almak ve uygulamak. 
c) Çalışma gruplarının ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmasını ve çalışmaları için uygun

koşulları sağlamak. 
ç) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez, kuruluş ve bilim insanlarıyla iş birliği yaparak

projeler hayata geçirmek ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak.
e) Küresel ve yerel gelişmeleri takip ederek gerekli analizlerin yapılmasını, gelişmeler

ya da değişimler halinde Merkezin faaliyet alanları hususunda atılacak adımların belirlenmesini
sağlamak.

f) Her ayın sonunda hazırlanan raporları ayrıntılı olarak ve yazılı ortamda Rektöre sun-
mak.

g) Her yılın Aralık ayının ilk yirmi bir günü içinde yapılan araştırmalar ve alınan ka-
rarlar hakkında rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. 

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek. 
h) Merkezin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. 
ı) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Müdür ile Üniversi-

tenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek üyeler olmak
üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görevi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Yönetim
Kuruluna Rektör, bulunmadığı durumlarda ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, başka-
nın çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin amaçları doğrultusunda belirlenecek kararları incelemek, değerlendirmek

ve karara bağlamak. 
b) Araştırma, seminer, kurs, toplantı, konferans ve yayın düzenlenmesine ilişkin karar

almak.
c) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş belirtmek, uygulamaları izlemek, denetlemek

ve onaylamak. 
ç) Her ayın sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin kendi alanlarına ilişkin değerlendir-

melerini de içeren Merkezin faaliyetleri hakkında rapor hazırlamak. 
d) Çalışma gruplarının faaliyetlerini değerlendirmek ve onaylamak. 
e) Uluslararası iş birliklerine ilişkin rapor istemek, görüş belirtmek ve değerlendirmek.
f) Her yıl sonunda Merkezin aldığı kararları incelemek, araştırmaları değerlendirmek

ve yıl sonu faaliyet raporunu onaylamak.
Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen Merkezin amaçları

ile ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından ve diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri
arasından görevlendirilen on beş üye ile Rektör ve Müdür tarafından yurt dışı üniversitelerden
önerilen beş üye olmak üzere en fazla yirmi üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Danışma Kurulu üç ayda
bir Müdürün çağrısıyla ve Rektör ya da onun görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında
toplanır. Danışma Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla
karar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları 
MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Müdür önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl

süre için oluşturulur. Çalışma grubu sorumlusu Müdür tarafından belirlenir. 
(2) Çalışma grupları aşağıda belirtilen görevleri yapar: 
a) Kendi çalışma alanına göre yapılacakları içeren bir araştırma önerisi hazırlamak. 
b) Her bir çalışma için yapılan araştırmaların tüm aşamalarına ilişkin rapor hazırlamak

ve Müdüre yazılı olarak sunmak. 
c) Çalışma alanında ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve bu değiş-

me ve gelişmelere göre çalışmalar yapmak.
ç) Her ay sonunda yapılan faaliyetlerin sonuçlarını yazılı olarak Müdüre sunmak.
d) Ulusal ya da uluslararası üniversiteler, resmi kurumlar, bilim ve düşünce kuruluşları

ile yapılacak anlaşma ve çalışmalarda Müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.
Personel ihtiyacı 
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

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

tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programların-
dan oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü öğretimde Senato tarafından belirlenerek, ilgili ensti-

tülerce ilan edilen eğitim-öğretim yılını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı: Trakya Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim veren enstitülerin

ilgili anabilim/anasanat dalını,
d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Bilimsel değerlendirme: Yazılı, sözlü, yetenek-yeterlik sınavı ve benzeri değerlen-

dirmeyi,
f) Dönem: Eğitim ve öğretim yılının her bir yarıyılını,
g) Enstitü: Trakya Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Müdür: Trakya Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,
m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
n) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
o) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin tamamı veya bir kısmı belirlenen
bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Öğrencinin teklifi, danışmanın ve
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir te-
zin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin tamamının yabancı
dilde yapıldığı programlarda tez, eğitimin yapıldığı yabancı dilde hazırlanır. Yabancı dilde ya-
zılan tezlerde, Türkçe tez başlığı ve tez özeti de yer alır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların eğitim-öğretim süreleri ile azami süreleri bu

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre ile kayıt dondurma süreleri programın

süresine ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhil değildir.
(3) Değişim programları ile ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yük-

seköğretim kurumlarında geçirilen dönemler programın süresine ve azami eğitim ve öğretim
süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu
veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm dönemler programın süresine
ve azami eğitim ve öğretim süresine dâhildir.

Lisansüstü program
MADDE 7 – (1) Birinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeter-

lik; ikinci öğretimde tezli/tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise tezsiz yüksek lisans prog-
ramları yürütülür.

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programların açılması veya değişiklik önerileri, bilim/sanat

dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Sena-
tonun kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(2) Program açma teklifleri; YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, yeni açılacak
programda dönemler itibariyle okutulacak dersler, kredi ile AKTS miktarları, zorunlu veya
seçmeli statüleri, içerikleri ve dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın
listeleri ile birlikte yapılır.

(3) Bir enstitüdeki disiplinler arası programların açılması teklifi, programda görev ala-
cak öğretim üyeleri tarafından; birden fazla enstitüyü ilgilendiren disiplinler arası programların
açılması teklifi ise programda görev alacak öğretim üyeleri ve ilgili enstitülerin müdürleri ta-
rafından birlikte yapılır. Bu programların açılması ilgili enstitü kurullarının olumlu görüşü, Se-
nato kararı ve YÖK’ün onayı ile gerçekleşir.

(4) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, Se-
natonun önerisi ve YÖK kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/ana-
sanat dalından farklı bir ad taşıyan lisansüstü program açılabileceği gibi, disiplinler arası li-
sansüstü programlar da açılabilir. Aynı usulle yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurum-
larıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir.

(5) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda
bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faali-
yetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları açılabilir. Uzaktan
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eğitim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve kredi
ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli ve
uzaktan eğitime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenen şekliyle uygulanır.

(6) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisans-
üstü programlar açabilirler.

Lisansüstü programlara ilan, başvuru, kayıt ve kabul
MADDE 9 – (1) Enstitülerdeki lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, alı-

nacak öğrenci sayısı ve aranan şartlar, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru
tarihi, sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından her aka-
demik yarıyıl başında ilan edilir.

(3) İlanda Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kabul koşulları
ayrı ayrı belirtilir.

(4) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve ilgili
enstitünün belirttiği şekilde şahsen veya öğrencinin vekili tarafından, posta veya elektronik or-
tamda istenilen belgelerle birlikte ilgili müdürlüğe yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan
müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından
onaylanmış örneği kabul edilir.

(5) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı
tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Lisansüstü prog-
rama başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli
olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Aday öğrencilerin değerlendirilmelerinde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya
sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendi-
rilmesi ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile düzenlenir. Öğrenci kabulünde bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü),
yetenek ve sanatta yeterlik sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile seçilen en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri ta-
rafından yapılır.

(7) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavında
adayın; alana ilişkin temel alan bilgisi, akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi değerlen-
dirilir. Bilimsel değerlendirmenin sözlü yapılması durumunda, sınava giren öğrencilere sorulan
sorular raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları öğ-
renci ve jüri üyeleri tarafından imzalanır, tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınır ve
puan verilerek enstitüye gönderilir. Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve
sanatta yeterlik sınavına girmeyen öğrenci değerlendirme dışında kalır ve programa kabul edil-
mez.

(8) Bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınavları
ve değerlendirmeleri, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-
ramlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.

(9) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara baş-
vuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için yabancı dil sınavından en az 65 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen muadili bir puan almış olmaları gerekir. Ya-
bancı dil puanını belgeleyemeyen yabancı uyruklu adayların Üniversite tarafından yapılacak
yabancı dil muafiyet dil ölçme sınavında başarılı olmaları zorunludur. Lisans ve/veya yüksek
lisanslarını İngilizce eğitim veren programlardan tamamlayan öğrencilerden yabancı dil sınav
sonuç belgesi aranmaz.
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(10) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların, yabancı dil
destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri
veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı
olamayanlardan, üniversitelerin dil merkezleri veya Üniversite tarafından açılan Türkçe dil
kursuna katılma ve Türkçe sınavında başarılı olma şartı aranır. Türkçe dil kursuna kayıt olan
adayların lisansüstü eğitimi, kurs tamamlandıktan sonra başlar. Kursun normal süresi öğrenim
süresinden sayılmaz.

(11) Adaylar, ilan edilen kontenjanlara, en yüksek giriş notundan başlayarak yapılan
sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde;
sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav puanı, mezuniyet not ortalaması, bilimsel değerlendirme
(yazılı ve/veya sözlü), yetenek ve sanatta yeterlik sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(12) Öğrencilerin kabulü, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve başvuru
sonuçları ilgili müdürlük tarafından ilan edilir.

(13) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru
yapan ve programa yerleşenlerin/kayıt olanların enstitü ile ilişiği kesilir ve haklarında ilgili
mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

(14) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken
disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin lisansüstü prog-
rama kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerden, öğrencinin yazılı talebi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilir.

(15) İlgili mevzuat hükümlerine göre birinci derece şehit yakınlarına, öğrenci alınan
her program için en az bir kişi olmak üzere %10 ek kontenjan açılır.

(16) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi, enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir ve müdürlük tarafından ilan edilir. Adaylar istenilen evraklar ile birlikte
belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırır.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve ilişik kesme
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı

başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer
ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretlerini
ödeyerek kayıt yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını
yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde
kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt sildirme halinde alınan katkı payları
ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını
yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli ol-
duğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında
kayıtlarını yeniletebilirler.

(3) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez
yerine getirmeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti bulunan öğrencilerden mazereti, ilgili anabilim dalı
başkanlığı ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen yüksek lisans öğrencileri öğrenimi sü-
resince en fazla iki yarıyıl, doktora programı/sanatta yeterlik öğrencilerinin en fazla dört yarıyıl
süre ile kayıtları dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam ede-
mez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma
süreleri, kararda belirtilmek koşuluyla öğrenim süresinden sayılmaz.
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(5) Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içeri-
sinde ilgili anabilim dalı başkanlığına yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan baş-
vurular ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahku-
miyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle
yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren
on beş günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Yarıyıl süresi içerisinde kayıt dondurulması
halinde, öğrenci yarıyıl başından izinli sayılır.

(6) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt
dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya
o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma
bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Kayıt dondurma
nedenlerinin devamı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kayıt dondurmanın uza-
tılması yoluna gidilebilir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yap-
tırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.
Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine
devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekir.
Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(8) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ve kendi isteğiyle kaydının silinmesini isteyen li-
sansüstü öğrenciler, yatay geçiş yoluyla bir başka enstitüye geçiş yapanlar ve kayıt işlemini
usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı anlaşılan öğrenciler ile 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan lisansüstü
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı dip-
loma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi
aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS
kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda teorik dersler için %80, uygulamalı dersler için %90 devam
zorunludur.
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(5) Ders sınavları, dönem başında belirlenen ve enstitü kurulunda kabul edilen şekilde
dersi veren öğretim üyesi tarafından uygulanır ve sınav evrakları ile sonuç ve yoklama listeleri
enstitüye teslim edilir. Ders notları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Derslerden yüksek li-
sans için en az 65, doktora/sanatta yeterlik için en az 75 notu başarılı olarak sayılır. Derslerden
başarısız olan öğrenciler, danışmanın teklifi ile başka bir ders alabilir.

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

(7) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen kâğıt ortamında yapılan yazılı sı-
navlar ile proje ve ödevler, tüm öğrencilere eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk
düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir öğrenciye
farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.
Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi,
sınav sorularının kâğıt ortamında veya dijital olarak saklanması ile sınav güvenliğinin sağlan-
masına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü
programlarda öğrenci sayısına bakılmaksızın her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü
öğrencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğ-
renciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada beş saatlik teorik bir uz-
manlık alan dersi açabilir. Bu ders, 15 inci maddenin ikinci fıkrası, 26 ncı maddenin ikinci fık-
rası ve 35 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders
sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından
tez önerisinin kabul edildiği tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniye-
tine karar verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece gö-
rev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.

(11) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili enstitüye yazılı

olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim
elemanı ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise dü-
zeltme yapılabilir. Gerektiğinde enstitü yönetim kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim
elemanı olmak şartıyla ilgili anabilim/anasanat dalı elemanlarından en az üç kişilik komisyon
kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili enstitü yönetim kurulunda görüşü-
lerek karara bağlanır.

(2) İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının
öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili
gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.
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Mazeret sınavı
MADDE 13 – (1) Final ve bütünleme sınavları haricinde sınava girme hakkı olduğu

halde, sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim kurulunca

kabul edildiği takdirde bir mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının tarihi enstitü yönetim

kurulunca belirlenir.  Her yarıyıl sonunda genel sınavı izleyen iki hafta içinde bütünleme sınavı

yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına gire-

mezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans program türleri
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili

anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirle-

nir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin talebi, ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılır. Ancak, tezsiz yüksek

lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilmek için 16 ncı maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar aranır.

Tezli yüksek lisans programı genel esasları
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim

yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez

çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atan-

dıktan sonra en az 30 AKTS tamamlamış olmak koşulu ile üçüncü dönemden itibaren her dö-

nem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-

ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ya da Üniversitenin

diğer enstitülerinde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans öğrencisi, tez önerisi/tez çalışma planının enstitü yönetim kuru-

lunca kabul edilmesiyle danışman tarafından açılan kredisiz uzmanlık alan dersine kayıt yap-

tırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin ge-

reksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan teorik derstir.

Uzmanlık alan dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans dip-

lomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip ol-

maları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim

ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
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(2) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES’ten alınan
standart puanın %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ile yazılı veya sözlü bilimsel
değerlendirmenin %25’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın %25’i
dikkate alınarak hesaplanır. Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarların anasanat dallarının
değerlendirmesinde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz; yazılı ve/veya sözlü bilimsel değer-
lendirme sınavı puanının %70’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında ise aritmetik orta-
lamanın %70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Not sis-
temleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamala-
rının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin
not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır.
Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir ve
en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci
alınır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3,50 olan, üstün başarı gös-
teren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar,  en az 55 ALES puanına sahip
olmaları şartıyla, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alı-
nan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz yüksek lisans programında ge-
çirilen süre, tezli yüksek lisans programının süresine ilave edilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 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 bu Yönetmelikte yer alan başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını tezli yüksek lisans
programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar, öğrencinin danışmanıyla
beraber belirleyeceği tez konusunu da en az 30 AKTS tamamlamış olmak koşuluyla en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi, enstitü yönetim kurulu onayı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı ise, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasın-
dan ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın yazılı müracaatı, enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.
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(5) Yer değiştiren ve/veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danış-
manlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

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

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme ve-
rilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman,
tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.  Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Yüksek lisans tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki ye-
dek üye de görevlendirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45,
en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca en az on gün
önceden Enstitüye bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme yapılan son halinin ilgili enstitü tarafın-
dan belirlenen yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve intihal yazılım programı veri ta-
banına eklenir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat
programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı
sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin sınav komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkan-
lığına gönderilir.

(4) Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikaların kaybedilmesi ve yenilenmesi
durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programı genel esasları
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı
derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olması ve danışmanı tarafından onaylanmış
ciltli iki kopya dönem projesini, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamam-
landığı tarihe kadar, müdürlüğe teslim etmiş olması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Başvuru ve kabul
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir

lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların sıralamaları lisans mezuniyet

not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan
edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların,
mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge
getirmeleri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme
işlemi YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini tezsiz yüksek
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lisans programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar belirler. Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirleye-
ceği bir dönem projesi konusunu en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

(2) Danışmanın atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın yazılı
talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile danışman
değişikliği yapılabilir.

Diploma
MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

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

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında

belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, en geç üçüncü yarıyıl başında tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Azami öğrenim süresini tamamlamış olanlar geçiş yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ya da aynı Üniversitenin diğer
enstitülerinde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Yüksek lisans eğitimi
sırasında alınmış olan doktora dersleri de doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) 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.

Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan koşullar

aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, başvuruların de-
ğerlendirilme sonucu ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
%25’i, jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının %25’i,
yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın %25’i toplanarak bulunur. Bir
adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100 üzerinden
70 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen
kontenjan kadar öğrenci alınır.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz, bilimsel değerlendirme  (yazılı ve/veya söz-
lü) puanının %70’i, yazılı ve sözlü sınav birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın % 70’i ve
lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın
başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100 üzerinden 70 puan
olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan
kadar öğrenci alınır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Sağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp bilimleri doktora programına başvuruda bulu-
nacak adaylardan; tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 Temel
Tıp Bilimleri Puanına veya ALES sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olmaları; diş
hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte
mezunlarının lisans derecesine; diğer fakülte mezunları ise yüksek lisans diplomasına ve ALES
sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı; TUS’un Temel
Tıp Bilimleri Testi-1 Bölümünden elde edilen standart puanın 0,70, Klinik Tıp Bilimleri Tes-
tinden elde edilen puanın 0,30 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz
yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en
az 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 derslerinden en az 75 genel not ortalamasını sağlaya-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin doktora programına kabulü ilan edildikten
sonra en geç kayıt haftasına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri anabilim
dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri
arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın
yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere
bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

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

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği doktora yeterlik komitesine da-
nışman tarafından önerilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar ve sınav tarihini belirler. Sınav jürisi en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy
hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınav jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek
üye de görevlendirilir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan 75
ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav notu; sınavların ağırlıkları
%50 yazılı sınav, %50 sözlü sınav notu olarak hesaplanır ve her iki sınavın toplamından 75 ve
üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav Jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki ba-
şarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla ka-
rar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı ile ilişiği kesilir.
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(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans
programına geçme, öğrencinin yazılı talebi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Doktora programında geçirilen süre, yüksek lisans
programı süresinden sayılır.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

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

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık ayla-
rında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir
ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite
tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve üç gün içerisinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(6) Tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın yazılı müracaatı, tez izleme ko-
mitesinin onayı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
yapılır. Tez konusu değişikliğinde, öğrenci yeni tez adı ile ilgili yeni tez önerisini tez izleme
komitesi önünde tekrar savunması gerekir.

(7) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili ensti-

tünün tez yazım kılavuzu ve yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur.

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

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğre-
tim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesin-
den oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi oluşturulurken iki
yedek üye de Üniversite dışından görevlendirilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 daki-
kadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca on gün önceden enstitüye bil-
dirilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fık-
rasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin, sınav komisyonu tarafından imzalı nüshalarının
ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına
gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarındaki dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar
mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar için ALES’e girmiş
olma koşulu aranmaz. Bunların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel
puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların ise sözel puan tü-
ründe en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının % 70’i, yazılı ve sözlü sınav
birlikte yapıldığında aritmetik ortalamanın % 70’i ve lisans mezuniyet not ortalamasının %
30’u dikkate alınarak yapılır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun ol-
dukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirme-
leri gerekir. Bu belgeyi getirmeyenlerin not ortalamalarının yüzlük sisteme çevrilme işlemi
YÖK’ün belirlediği sisteme göre yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun
100 üzerinden en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapı-
larak, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu-
dur.
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Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
en az 75 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık ya-

pacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğrencinin
sanatta yeterlik programına kabulü ilan edildikten sonra en geç kayıt haftasına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda tez danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı
atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gere-
kir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kad-
rosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanının atanmasından sonraki dönemlerde, öğrencinin veya danışmanın
yazılı talebi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez da-
nışmanı değişikliği yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
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Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulu-
narak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğ-
rencilere talepleri halinde 19 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

Sayfa : 152                             RESMÎ GAZETE                                 11 Şubat 2018 – Sayı : 30329



ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programında yer alan
en fazla iki ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlara ilişkin bu Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 42 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Ancak, tam
zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Özel öğrenci statüsündeki
öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gerek-
lerini yerine getirmek zorundadır. Bir lisansüstü programda öğrenci olan kişiler aynı programda
özel öğrenci olarak kabul edilemez. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan-
lar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrenci isterse girdiği ve başarılı olduğu dersler için
kendisine başarısını gösteren bir belge verilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde her
yarıyıl için iki dersi geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 43 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay
geçiş yapabilmesi için tez dönemine başlamamış olması gerekir.

(2) Yatay geçiş; öğrencinin talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilir.

(3) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın ge-
rektirdiği toplam ders kredisi ve AKTS’nin en az yarısını geçiş yaptığı program ile ilgili ders-
lerden almak zorundadır.

Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Engelli öğrencilerin, engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklilik-

lerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının

11 Şubat 2018 – Sayı : 30329                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



onayı ile söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklik ve düzenlemeler yapılarak
öğrencinin dersi alması sağlanır. Ancak düzenlemelere rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini
yerine getiremiyor ise, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Engelli öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğren-
cinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun duruma getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç
gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Disiplin işleri
MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin ile ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Lisansüstü yaz programları
MADDE 47 – (1) Enstitüler yaz tatilinde, belli programlar için lisansüstü eğitim ve

öğretim düzenleyebilirler. Bu programlara ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenir.

Temsil
MADDE 48 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, Milli Takım ve üniversiteler arası folk-

lorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin
bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğ-
renime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu sü-
reler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

Tebligat
MADDE 49 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrencinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer
alan adresi, tebligat adresidir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trak-

ya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce bir lisansüstü prog-

rama kayıt yaptırmış öğrencilere ilgili lisansüstü program için bir kereye mahsus olmak ve
2016-2017 eğitim-öğretim güz yarıyılından başlamak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen azami
süreler kadar süre tanınır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 45 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠNE GÖRE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 

aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz, Yap-ĠĢlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile Ġmara Uygun Ticaret 

Fonksiyonlu Yapı yapmak Ģartı ile yapım karĢılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye 

çıkartılmıĢtır. 

ĠLĠ : ġanlıurfa 

ĠLÇESĠ : Haliliye 

MAHALLESĠ : PaĢabağı 

CĠNSĠ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 5068,54 m² 

PAFTA NO : - 

ADA NO : 1195 

PARSEL NO : 4 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL : 7.271.104,20 TL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT :    218.133,13 TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin 

%3‘üdür) 

ĠHALE GÜNÜ : 28.02.2018 

ĠHALE SAATĠ : 10:30 

ĠġĠN ADI : ġanlıurfa Ġli, Haliliye Ġlçesi, PaĢabağı Mahallesinde 

bulunan, mülkiyeti Mazbut Ümmügülsüm Binti 

Abdullah (Ümmügülsüm Kadın) Vakfı‘na ait tapunun 

1195 ada, 4 parselinde kayıtlı, 5.068,54 m2 yüzölçümlü 

arsa vasıflı taĢınmazın imara uygun ticaret fonksiyonlu 

yapı yapmak Ģartı ile 21 yıl süreyle yapım karĢılığı 

kiralama iĢi 

VAKIFLAR MECLĠSĠ KARARI: 08.01.2018 tarihli 738/4 sayılı kararı 

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen TaĢınmazın Yapım KarĢılığı Kiralanması ile Ġlgili Olarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.01.2018 tarihli ve 738/4 sayılı Vakıflar Meclisi 

Kararı‘na istinaden, Asgari olarak istenilen; 

1 - SözleĢme süresinin toplam 21 (yirmibir) yıl olarak belirlenmesi, 

2 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleĢme tarihi itibariyle baĢlatılması, 

3 - ĠĢin süresinin baĢlama tarihinden itibaren 1. (Birinci) yıl aylık kirasının 2.000 TL 

(Ġkibin) + (Ġhale artıĢ oranı) olması; 2.. 3. ve 4. yıllar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki 

yılın Yurt içi ÜFE on iki aylık ortalaması (ArtıĢa esas Yurt Ġçi ÜFE oranı; Bir önceki yılın aylık 

kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi on iki 

aylık ortalamalara göre değiĢim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi, iĢletme süresi baĢlangıcı olan (5.) yılın baĢından 
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itibaren, ekspertiz raporunda aylık 20.930,00 TL olarak hesaplanan kira bedelinin; proje ve inĢaat 

süresi olarak belirlenen önceki 4 (dört) yılın yurtiçi Üfe artıĢı da dikkate alınarak aylık 24.500,00 

(YirmidörtbinbeĢyüz) TL. + (Ġhale artıĢ oranı) olarak belirlenmesi ve 6.yılın baĢından itibaren 

sözleĢme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi ÜFE oranında 

artırılarak belirlenmesi, 

4 - Yüklenicinin (Yasal bütün sorumlulukları uhdesinde kalması Ģartıyla) taĢınmazın 

iĢletmesini kendisi üstlenebileceği gibi, Ġdarenin iznini almak kaydıyla, ilgili mevzuat kapsamında 

Ģahıs ve/veya iĢletme Ģirketine devir edebilmesi, kiraya verebilmesi, iĢ ve kar ortağı alabilmesi, 

5 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde taĢınmazın imar durumuna 

aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluĢlardan 

onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve takip eden 2 (iki) yıl içerisinde inĢaatın tamamlanarak 

(Toplam: 4 dört yıl) binanın iĢletmeye açılması, inĢaat tamamlanıp iĢletmeye açılıncaya kadar 

gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması, 

6 - Değerlendirmeye konu vakıf taĢınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, sözleĢme ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taĢınmazı terk 

etmesi halinde, yapılmıĢ olan imalatların tamamının Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, 

yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

7 - 3194 sayılı Ġmar Kanununa göre (önceden DOP kesintisi yapılmamıĢ taĢınmazdan) 

kamuya terk edilmesi gereken (Yol, yeĢil alan vb.) kısmı olması halinde %40 a kadar olan kısmın 

bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40 ın üzerinde olması halinde ise, aĢan kısmın bedelinin 

rayiç bedel üzerinden hesaplanarak def‘aten yükleniciden tahsil edilmesi, 

8 - Değerlendirmeye konu vakıf taĢınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 

gerekli olan (ġerh. Beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (Ġfraz, tevhit, vb.) iĢlemlerin 

yaptırılması, yapım karĢılığı kiralama iĢi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve 

KuruluĢlardan alınması gereken her türlü (Onay, Ġzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, 

sözleĢme süresi sonunda Ġdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, 

Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (ĠnĢaat, Ġmalat, Tadilat, 

Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karĢılanması ve söz 

konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak Ġdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

B) Ġhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., 

No: 8, Kat: 6, Haliliye/ġANLIURFA adresinde bulunan ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 

toplanacak olan, Ġhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) Ġhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 16.00 

saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ 

ġANLIURFA adresinde bulunan ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü görebilirler ve ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası 

ġanlıurfa Merkez ġubesi nezdindeki TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına 

100,00 TL‘nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir. 
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D) Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

1) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, 

2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi, 

3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

4) Ġstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi, 

5) Ġhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair Ģartnamenin ekli örneğine uygun 

Ġhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

6) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

7) Ġlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin 

%20'sine kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisi) 

8) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgeyi, 

9) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu 

Yoktur Belgesi, 

10) Benzer iĢ ile ilgili iĢ bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici 

çalıĢtırılması ile ilgili taahhütname, 

11) Teknik personel taahhütnameleri, 

12) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini, 

13) ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR16 0001 5001 

5800 7277 8250 70 hesabına nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı makbuzu veya ġanlıurfa 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmıĢ ekli örneğe uygun geçici 

teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

14) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ ihale Ģartnamesini, 

15) Ġhale Ģartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 

koyacakları iç zarfı, 

DıĢ zarf içine koyarak 28/02/2018 günü ihale saati olan 10:30‘a kadar Kamberiye 

Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ġANLIURFA bulunan ġanlıurfa Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı‘na vermiĢ olacaklardır. 

16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında 

ġanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına verilecektir. 

17) Ġhalenin Ġsteklinin üzerine bırakılması ve sözleĢme yapılması ile ilgili her türlü vergi, 

resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karĢılanacaktır. 

18) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmıĢ 

bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleĢme yapılmıĢsa bozularak kesin teminat irat 

kaydolunur. 

19) Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 1274/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 
 1222/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  80.00.104 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017-263 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017-8803 ADANA 
Osmaniye Ġli, Merkez Ġlçe, Alibeyli Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup 

Sağlık Bakanlığına tahsisli olan, 28 pafta, 49 ada, 42 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür 

varlığı Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde yapılmak istenen yıkım ve yeni yapılaĢmalara iliĢkin 

Osmaniye Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve 6510 sayılı, 

07.08.2017 gün ve 7032 sayılı yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.10.2017 tarihli 

raporu, Kurulumuzun 23.03.2016 gün ve 6150 sayılı, 26.10.2016 gün ve 7020 sayılı, 25.08.2017 
gün ve 8438 sayılı kararları okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Osmaniye Ġli, Merkez Ġlçe, Alibeyli Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup 

Sağlık Bakanlığına tahsisli olan, 28 pafta, 49 ada, 42 parselde kayıtlı tescilli taĢınmaz kültür 

varlığı Sağlık Meslek Lisesinin yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki 

koruma alanı haritasının uygun olduğuna, haritada kültür varlığı olarak gösterilen yapı dıĢında 

kalan yapıların, kültür varlığına zarar verilmeyecek Ģekilde güvenlik önlemleri alınarak 

Belediyesi denetiminde yıkılabileceğine, sonucundan Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine, parselde kültür varlığı taĢınmaza en fazla 4m yaklaĢmak ve kültür varlığına yakın 

bölümde 6.50m‘yi diğer alanlarda 9.50m‘yi aĢmamak koĢuluyla hazırlanacak projelerin 

Kurulumuza sunulabileceğine, ancak projelerin Kurulumuza sunulmasından önce imar ve 

mülkiyet sorunlarının çözülmesi gerektiğinin ilgili idarelere hatırlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 
 1225/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.07/107 

Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2017 - 269 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.12.2017 - 8985 ADANA 

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Elmakuzu Mahallesi, Sarnıç Dağı mevkiinde, 125 ada, 1 

parselde Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ören yerinin tescil talebine iliĢkin; 

Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.11.2017 gün ve 8993 sayılı yazısı ve eki 

Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.11.2017 günlü rapor, Kurulumuzun 

26.09.2017 gün ve 8447 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Elmakuzu Mahallesi, Sarnıç Dağı mevkiinde, 125 ada, 1 parselde 

Anamur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ören yerinin bulunduğu alanın 2863 sayılı 

yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 

1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.01.70 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8903 ADANA 

Hatay Ġli, Altınözü Ġlçesi, Atayurdu Mahallesi sınırları içindeki, 105 ada, 7-8-9-10-11-12 

parsellerde tespit edilen Mercimek Höyüğü‘nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline 

iliĢkin Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.10.2017 gün ve 5149 sayılı yazısı ve 

eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 27.10.2017 günlü raporu, Prof.Dr. Hatice Pamir‘in 

27.10.2017 günlü baĢvurusu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Altınözü Ġlçesi, Atayurdu Mahallesi sınırları içindeki, 105 ada, 7-8-9-10-11-12 

parsellerde tespit edilen Mercimek Höyüğü‘nün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız 

eki haritada gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kültür Ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 658 Sayılı Ġlke Kararı‘nda, 1. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin 1. maddesinin c) bendinde ―Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine 

dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına‖ dendiğinden 1.derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içerisinde tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.1994 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8913 ADANA 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Zenginler Mahallesi, Kentsel - III. Derece Arekeolojik Sit Alanı 

içinde, 3. Mıntıka, 397 parselde yer alan taĢınmazın iliĢkin tesciline iliĢkin Kurulumuzun 

24.05.2017 gün ve 7970 sayılı kararı, Antakya Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Koruma 

Uygulama ve Denetim Bürosunun 07.11.2017 gün ve 8006 sayılı yazısı ve eki KUDEB 

uzmanlarının 03.11.2017 günlü raporu, Kurulumuzun 24.05.2017 gün ve 7970 sayılı kararı, Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Zenginler Mahallesi, Kentsel - III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

içinde, 3. Mıntıka, 397 parselde yer alan taĢınmazın 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, tehlike arz 

eden kültür varlığı yapının yok olmasını önlemek amacıyla ivedilikle rölöve ve restorasyon 

projesinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, bu süreçte can ve mal kaybına sebebiyet 

verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması/aldırılmasına karar verildi. 

 1229/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.2072 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8915 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi, 142 ada, 100-99-30 numaralı parsellerde 

tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C. Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 19.10.2017 gün ve 4958 sayılı yazısı ve eki 17.10.2017 günlü rapor okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi, 142 ada, 100-99-30 numaralı parsellerde 

tespit edilen 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

taĢıdığı anlaĢıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada 

önerilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.1790 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8874 ADANA 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Arapmirmiran mahallesi, 36, 37 ve 39 parsellerde tespit edilen, 

Arapmirmiran (Tell Anbar) höyüğünün tescili istemine iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 12.10.2017 gün ve 4833 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 09.10.2017 günlü rapor ve ekleri, Kurulumuzun 25.10.2016 gün ve 6925 sayılı kararı 

okundu, konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, Arapmirmiran mahallesi, 36, 37 ve 39 parsellerde tespit edilen, 

Arapmirmiran (Tell Anbar) höyüğünün bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında olduğu 

anlaĢıldığından arkeolojik sit alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada gösterilen 1. derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.01.81 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8904 ADANA 

Hatay Ġli, Altınözü Ġlçesi, Fatikli Mahallesi sınırları içindeki, 119 ada, 55, 56, 57, 59, 60 

parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline iliĢkin 

Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.11.2017 gün ve 5276 sayılı yazısı ve eki 

Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının 06.11.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Altınözü Ġlçesi, Fatikli Mahallesi sınırları içindeki, 119 ada, 55, 56, 57, 59, 60 

parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaĢıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, kararımız eki haritada görülen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.00.1173 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 263 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.11.2017 - 8825 ADANA 

Adana ili, Seyhan Ġlçesi, Akkapı Mahallesi, 3182 ada, 8 parselde kayıtlı taĢınmazın tescil 

edilmesine iliĢkin, Seyhan Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü KUDEB‘in 

09.05.2017 gün ve 3241 sayılı yazısı, Adana BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel 

DönüĢüm Daire BaĢkanlığı KUDEB ġube Müdürlüğünün 11.10.2017 gün ve 26132 sayılı, 

26.10.2017 gün ve 27846 sayılı yazıları, Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

22.09.2017 tarihli rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Adana ili, Seyhan Ġlçesi, Akkapı Mahallesi, 3182 ada, 8 parselde kayıtlı sivil mimarlık 

örneği taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliği taĢıdığı 

anlaĢıldığından tesciline, kararımız eki koruma alanı haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), 

kültür varlığının çatısının bir kısmının yıkıldığı ve tehlike arz ettiği anlaĢıldığından ivedilikle 

rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasına, bu aĢamada can ve mal kaybına 

sebebiyet verilmemesi için gerekli emniyet tedbirlerinin Belediyesince KUDEB denetiminde 

alınması/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.2102 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8919 ADANA 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, PaĢaköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 

20.06.2002 gün ve 4758 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 

PaĢahöyük sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve güncel kadastral haritaya aplikasyonuna 

iliĢkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.12.2017 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Hatay Ġli, Antakya Ġlçesi, PaĢaköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 

20.06.2002 gün ve 4758 sayılı kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 

PaĢahöyük sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve güncel kadastral haritaya aplikasyonuna 

neticesinde PaĢahöyüğün PaĢaköy-Arpahan Mahallesi sınırları içinde kaldığının anlaĢıldığına; Bu 

bağlamda sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve güncel kadastral haritaya aplikasyonuna esas 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde belirlenen sit 

alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, sit alanında kalan ve kararımız eki kadastral 

haritada belirtilen PaĢaköy Mahallesi 121 ada 22-26-27 nolu parsellere ―1. derece arkeolojik sit 

alanıdır‖ PaĢaköy Mahallesi 121 ada 22-26-27-28 ile Arpahan Mahallesi 111 ada 2-3-4 nolu 

parsellere ise ‗‘3. derece arkeolojik sit alanıdır‘‘ Ģerhi verilmemiĢse, Ģerh verilmesinin ilgili 

idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.00.2084 

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 265 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 8917 ADANA 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Akcurun Mahallesi, 115 ada, 2 ve 3 parsellerde tespit edilen 

Tomusa Höyüğün tesciline iliĢkin; Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 01.11.2017 

gün ve 5174 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 30.10.2017 günlü 

raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Antakya ilçesi, Akcurun Mahallesi, 115 ada, 2 ve 3 parsellerde tespit edilen 

Tomusa Höyüğün 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.00.703 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2017 - 264 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2017 - 8857 ADANA 

Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi, Karaduvar Mahallesi, Takran Mevkii, bir bölümü kamu 

mülkiyetinde bir bölümü özel mülkiyete ait, 227-228-229-379-380-381-382-383-384-385-386-

387-388-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-437-1340 nolu parsellerde 

yer alan ATAġ yerleĢkesinin tescili isteminin reddine yönelik olarak alınan 28.11.2012 gün ve 

1534 sayılı kurul kararının iptaline iliĢkin Mersin 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/135 Esas, 

18.12.2014 gün ve 2014/1245 sayılı kararı gereği alınmıĢ olan Kurulumuzun 27.05.2015 gün ve 

5019 sayılı kurul kararının iptaline yönelik Mersin 1. Ġdare Mahkemesinin 2015/1318 esasında 

açılan davanın değerlendirildiği, Mersin 2. Ġdare Mahkemesinin 18.12.2014 gün ve E:2013/135, 

K:2014/1245 sayılı iptal kararı üzerine tesis edilmiĢ Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu kararının aynı davada temyiz aĢamasında verilmiĢ olan feragat dilekçesi sonrasında aynı 

Mahkemece verilmiĢ olan K.V.Y.O. kararı sonrasında dayanağının ortadan kalktığı, hukuki 

dayanaktan yoksun hale gelen dava konusu idari iĢlemin iptaline karar verilmesi gerekirken 

davanın reddi istikametinde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmediği, açıklanan 

nedenlerle istinaf baĢvurusunun kabul edildiği ve dava konusu iĢlemin iptaline karar verildiğine 

iliĢkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk MüĢavirliğinin 30.11.2017 gün ve 250811 sayılı yazısı 

ve eki Konya Bölge Ġdare Mahkemesi 2. Ġdari Dava Dairesinin E:2017/878, K:2017/1496 sayılı 

dava konusu idari iĢlemin iptali kararı, TC BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Kentsel 

Yenileme Dairesi BaĢkalığının 17.08.2017 gün ve 3237 sayılı yazısı, Akdeniz Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 14.08.2017 gün ve 1552/6906 sayılı yazısı, 

Kurulumuzun 28.11.2012 gün ve 1534 sayılı, 27.05.2015 gün ve 5019 sayılı kararları okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Konya Bölge Ġdare Mahkemesi 2. Ġdari Dava Dairesinin 2017/878 Esas, 2017/1496 sayılı 

kararına UYULMASINA, söz konusu karar uyarınca Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi, Karaduvar 

Mahallesi, Takran Mevkii, bir bölümü kamu mülkiyetinde bir bölümü özel mülkiyete ait, 227-

228-229-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-400-401-402-403-404-405-406-407-408-

409-410-411-412-437-1340 nolu parsellerde yer alan ATAġ yerleĢkesinin 2863 sayılı yasa 

kapsamında kültür varlığı olarak tesciline ve alanda kentsel sit sınırlarının belirlenmesine iliĢkin 

alınan 27.05.2015 gün ve 5019 sayılı kararımızın ĠPTALĠNE karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 40.00.170  

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/01/2018 - 2946 NEVġEHĠR 

KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Karalar Köyü sınırları dahilinde bulunan tescilli Malkayası 

Hitit Hiyeroglif Kaya Yazıtının sayısallaĢtırılması, kaçak kazı çukurlarının kapatılması ve yazıtın 

etrafının düzenlenmesi için kazı ve temizlik çalıĢmasının yapılarak tel örgüyle örülmesi ayrıca kar 

ve yağmur gibi doğa olaylarından daha fazla etkilenmemesi için üst örtüyle kapatılması talebine 

iliĢkin; KırĢehir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 06.06.2018 gün ve 1977 sayılı yazısı 

ve ekleri, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 11.05.2012 gün ve 267 sayılı kararı, 

KırĢehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 12.09.2017 gün ve 1979386 sayılı yazısı, KırĢehir Ġl 

Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 14.12.2017 gün ve 8833 sayılı yazısı, 

KırĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 20.12.2017 gün ve 3495 sayılı yazısı, 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 448367 sayılı yazısı,  NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 17.01.2018 gün ve 35659 sayılı uzman raporu, okundu. Konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Karalar Köyü, 101 ada, 27 parselde bulunan tescilli Malkayası 

Hitit Hiyeroglif Kaya Yazıtının ekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit 

fiĢinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 

kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz konusu alan ile ilgili plan yapılana kadar 658 sayılı ilke 

kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine, açılan kaçak kazı 

çukurları konusunun adli mercilere intikal etmiĢ olması nedeniyle tekrar suç duyurusunda 

bulunulmasına gerek olmadığına, adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze 

Müdürlüğü denetiminde Ġl Özel Ġdaresince kapattırılmasına, KırĢehir Müze Müdürlüğü raporunda 

belirtilen (üst örtü, tel çit..vb) önlemlerin ise projelendirilerek Kurulumuza sunulmasından sonra 

tekrar görüĢülebileceğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.533  

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/01/2018 - 2952 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Tepeköy Köyünde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit alanı 

sınırlarının düzeltilmesi talebine iliĢkin; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 16.01.2018 gün ve 33694 sayılı raporu, NevĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 09.10.2009 gün ve 2346 sayılı kararı, Niğde Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü‘nün 25.10.2017 gün ve 2360866 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 27.10.2017 gün ve 2695200 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 30.10.2017 gün ve 4196 sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘nün 30.10.2017 gün ve 12398 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü‘nün 14.12.2017 gün ve 446804 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu‘nun 24.10.2017 gün ve 2817 sayılı kararı, okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Tepeköy Köyü, 209 ada, 13, 14, 15, 16, 86 parsellerde, özel ve 

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan tescilli Körana Anıt Mezarı‘nın Kurulumuzun 24.10.2017 

gün ve 2817 sayılı kararı doğrultusunda ekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırların düzeltilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan sit fiĢinin uygun 

olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama 

(fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz konusu 

alan ile ilgili plan yapılana kadar 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi yapılanma 

koĢulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.00.2  

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/01/2018 - 2954 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kayırlı Köyü, 153 ada 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110 

parsellerde bulunan Sırçalı Tepe YerleĢim yerinin III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi 

talebine içeren; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 20.10.2017 

gün ve 3259 sayılı uzman raporu, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

28.09.2016 gün ve 2250 sayılı kararı, Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 

01.12.2017 gün ve 4637 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 29.11.2017 gün ve 

444127 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 04.01.2018 gün ve 400655 sayılı yazısı,  

NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 13.07.2017 gün ve 26820 sayılı kararı 

okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi. 

Niğde Ġli, Merkez Ġlçesi, Kayırlı Köyü, 153 ada 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110 

parsellerde yer alan Sırçalı Tepe YerleĢim yerinin bulunduğu ekli kadastral kroki üzerinde 

koordinatları ile gösterilen alanın ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği 

göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. 

maddesi uyarınca III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fiĢinin 

uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü 

uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz 

konusu alan ile ilgili plan yapılana kadar 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi 

yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.02.303  

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/01/2018 - 2949 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Bor ilçesi, Balcı Köyü, Kale Sırtları Mevkii, tapulama harici alanda bulunan 

Kaya Oyma YerleĢim Alanı ve Nekropol Alanının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine 

iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 1565 sayılı yazısı 

ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24.07.2017 tarih ve E.1642327 sayılı yazısı ve 

ekleri; 12.09.2017 tarih ve E.1985422 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 18.10.2017 tarih ve E.11968 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 30.10.2017 tarih ve E.4197 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 29.10.2017 tarih ve E.438469 sayılı yazısı ve eki 

okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Harita) konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Bor ilçesi, Balcı Köyü, Kale Sırtları Mevkii, tapulama harici alanda bulunan 

Kaya Oyma YerleĢim Alanı ve Nekropol Alanının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 

7.maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik 

önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan 

tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.02.297  

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018 - 214 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19/01/2018 - 2948 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Bor ilçesi, Balcı Köyü, Kale Mevkii, tapulama harici alanda bulunan Kale 

Kalıntısının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 1565 sayılı yazısı ve ekleri; 26.09.2017 tarih ve 2456 

sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23.10.2017 tarih ve E.2333861 

sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 16.11.2017 

tarih ve E.13015 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 20.11.2017 

tarih ve E.4485 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün 29.11.2017 tarih ve E.444004 sayılı yazısı ve eki, Niğde Valiliği Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünün 14.12.2017 tarih ve E.3184846 sayılı yazısı okundu. Ekleri(Tescil 

FiĢi, Koordinatlı Kadastral Harita) konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.   

Niğde Ġli, Bor ilçesi, Balcı Köyü, Kale Mevkii, tapulama harici alanda bulunan Kale 

Kalıntısının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli kadastral 

krokide sınırları belirtildiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına 

ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ 

alınmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2018/11195 Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme,

Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Tedbirlerine

Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2018/11196 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında

Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması

Hakkında Karar

2018/11198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır

Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında

Karar

2018/11202 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının

Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

— Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstinye Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi İmam Matürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


