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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.  

“m) Mesleki gelişim faaliyeti: Bakanlık personeli ile özel öğretim kurumlarında görevli
eğitim personeline yönelik olarak yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla düzenlenen hizmet
içi eğitim faaliyetini,

n) Öğretmen destek merkezi: İl millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlıkça uygun görülen
ilçe millî eğitim müdürlüklerinde; mesleki gelişim faaliyetlerini Öğretmen Yetiştirme ve Ge-
liştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütmek üzere Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Hizmetleri Birimine bağlı olarak kurulan merkezi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir. 

“l) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme,
m) Basın ve Halkla İlişkiler,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır.  

“g) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki personel için eğitim planını hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Temmuz 2020
PAZAR

Sayı : 31190



“Öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri
MADDE 22/A – (1) Öğretmen yetiştirme ve geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik yıllık

mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim ihtiyacı, üst belgeler ve kurumsal ihtiyaçlar
doğrultusunda hazırlamak, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri
yapmak.

b) Merkezî talimatla, mahallinde düzenlenecek olan mesleki gelişim faaliyetlerine yö-
nelik iş ve işlemleri yapmak.

c) Mahalli mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde Bakanlıkça onaylanan
standart eğitim programlarını kullanmak.

ç) Standart eğitim programı bulunmayan veya ihtiyaç hâlinde güncellenmesi talep edi-
len eğitim programının taslağını hazırlamak ve onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek.

d) Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimleri ile ilgili faaliyet-
lerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.         

e) Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi iş ve işlemlerini yürütmek ve ilgili
birimlerle/şubelerle koordine etmek.

f) Mesleki gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri ha-
zırlamak.

g) Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası
gelişmeleri izlemek, mahalli araştırma ve projeler yapmak.

ğ) Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleki gelişim projelerine ilişkin
mali iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak takip etmek. 

h) Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve sınavlara

ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
i) Uygulama öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. 
j) 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
k) Öğretmen ve okul/kurum yöneticilerinin ulusal, uluslararası düzeydeki bilimsel, sos-

yal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.
(2) İl millî eğitim müdürlüklerinde birinci fıkrada sayılan görevler, il millî eğitim mü-

dürlüğü öğretmen yetiştirme ve geliştirme hizmetleri şubesi bünyesinde oluşturulan öğretmen
destek merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi hâlinde ilçe millî eğitim müdürlüklerinde
il öğretmen destek merkezi koordinesinde öğretmen destek merkezleri oluşturulabilir. 

(3) Öğretmen destek merkezlerinin kuruluşu, çalışma esasları ile diğer hususlar Öğret-
men Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Basın ve halkla ilişkiler hizmetleri
MADDE 22/B – (1) Basın ve halkla ilişkilere yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Millî eğitim müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak

ve yürütmek.
b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi

edinme başvurularını ve 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun kapsamında yapılan istek, görüş, öneri, ihbar ve şikâyet başvurularını etkin, süratli ve
doğru bir şekilde sonuçlandırmak.
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c) Millî eğitim müdürlüğüne gelen başvuruları yasal işlem süresi içerisinde cevaplamak.
ç) Başvurunun alınmasını müteakip gecikmeksizin gerekli inceleme ve araştırmayı yap-

mak. Başvuruyu yerindelik ve mevzuata uygunluk ile birlikte bütün unsurları bakımından de-
ğerlendirerek cevaplandırmak.

d) Bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan başvuruları etkin,
süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak için millî eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet
alanına giren konularda temel nitelikteki kararlara, mal ve hizmet alımlarına, yürütülen proje-
lere ilişkin belgelerin ve yıllık faaliyet raporlarının örneklerini bulundurmak, bu belgelerin
asıllarının hangi birimde bulunduğunu ihtiva eden dosya planlarını hazırlamak.

e) Millî eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini
takip etmek.

f) Millî eğitim müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda konusu suç teşkil eden eylemler
veya yangın, sel ve benzeri acil konularda gelen ihbarlarda hızlı iletişim kurulabilmesi için
ilgili yöneticilerin dijital ortamda yer alan iletişim bilgilerini güncel tutmak ve iletişim araçla-
rının erişilebilirliğine dikkat edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmak.

g) Millî eğitim müdürlüğünün medya iletişimi ve medya takip süreçlerini etkin ve ve-
rimli kullanmasını sağlamak. 

ğ) Millî eğitim müdürlüğünün faaliyetlerini takip etmek, video ve fotoğraflarını çekmek
ve arşivlemek.

h) Millî eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını, Bakanlık Basın ve Halkla İliş-
kiler Müşavirliğince belirlenecek usul ve esaslara göre yönetmek.

ı) Millî eğitim müdürlüğüne ilişkin medyada yer alan haberleri takip etmek.
i) Millî eğitim müdürlüğünün basına açık faaliyetlerini iletişim araç ve yöntemleriyle

duyurmak ve medya planlamasını yapmak.
j) Medyada yer alan haberlerden önem ve önceliği bulunanlara ilişkin olarak hazırla-

nacak bilgi notunu, Bakanlıkça belirlenen forma uygun şekilde hazırlayıp millî eğitim müdü-
rüne sunmak ve Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ulaştırmak.

k) Millî eğitim müdürlüğünün internet sayfasındaki sıkça sorulan sorular sekmesini yö-
netmek ve güncelliğini sağlamak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik

planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve
koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; mesleki örgütler ve diğer sivil
toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; protokol iş ve işlemlerini yürütmek için millî eğitim
müdürlüklerinde doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli
sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2012 28471

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/9/2015 29481
2- 20/10/2018 30571

19 Temmuz 2020 – Sayı : 31190                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Tarım ve Orman Bakanlığından:
HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME 

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan
Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
1 inci maddesinde yer alan “birkaç gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “birkaç gün gibi kısa sü-
reyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “canlı hayvan borsaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“hayvan toplama ve satış merkezleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hayvan satış yeri: Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış
merkezi ile hayvan park ve panayırlarını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Hayvan toplama ve satış merkezi niteliğindeki hayvan satış yerlerine çalışma izni
verilmesi için gerekli asgari teknik ve hijyenik şartlar 

MADDE 8/A – (1) Hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç du-
yulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü,
hayvanların gece konaklamasına da imkân verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkan-
lığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi,  hayvan sağ-
lığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir
ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komis-
yonu marifetiyle belirlenir.

(2) Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için 7 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar ara-
nır:

a) Hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvan-
ların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunur.

b) Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihti-
yacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su
deposu bulunur.

c) Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân sağlayan kapalı
ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunur. 

ç) Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hay-
vansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunur.

d) Farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın,
sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanır ve bu atıklar 2872 sayılı Kanun uyarınca çevre izin ve lisansı
almış atık işleme tesislerine gönderilir.

e) Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan
diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı
bölme ve/veya padoklara sahip olur.

f) Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tat-
biki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabil-
mesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol
altına alabilecek bir sistem bulunur.
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g) Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine imkân sağla-
mak amacıyla hijyenik şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin su-
nulduğu konaklama yeri bulunur.

ğ) Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro malze-
mesi, telefon, internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “pazar-
larının” ibaresi “satış yerlerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

“EK-4
T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
………………………………….. Müdürlüğü

HAYVAN PAZARI/ CANLI HAYVAN BORSASI/HAYVAN TOPLAMA VE SATIŞ
MERKEZİ RUHSATI

Ruhsat No: Ruhsat Tarihi:..…/..…/20…

Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası/Hayvan Toplama ve Satış Merkezinin
Ticari Adı:
Sahibinin Adı Soyadı:
Adresi :

Faaliyet Alanı ve Kapasitesi:

Yukarıda ayrıntıları belirtilen Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan Borsası/Hayvan Toplama
ve Satış Merkezinin, ………………. tarihli ve ……………….….sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Hayvan Satış Yerlerinin  Ruhsatlandırılma  ve  Denetleme  Usul  ve  Esasları Hak-
kında Yönetmelik şartlarını taşıdığı tespit edildiğinden Hayvan Pazarı/Canlı Hayvan
Borsası/Hayvan Toplama ve Satış Merkezi Ruhsatı verilmiştir.

İl Tarım ve Orman Müdürü
Tarih, İmza”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/12/2011 28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/5/2018 30410
2- 18/2/2020 31043
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:
KOSGEB REHBERLİK VE DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 ‒ 5/6/2011 tarihli ve 27955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendi, 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 235 inci maddesinin
birinci fıkrasının birinci ve altıncı fıkrası ile 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Destek modeli: 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü
maddesi kapsamında verilen KOSGEB desteklerini,”

“g) İşletmeler: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine
göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),”

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“g) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından rehberlik ve teftiş hizmetlerine ilişkin
olarak verilen benzer görevler ile kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve di-
ğer mevzuat ile İcra Komitesince görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sınava giriş şartları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih,
sınav konuları, başvuruda istenilecek belgeler, pozisyon sayısı ile gerekli görülen diğer hususlar
sınav gününden en az otuz gün önce 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci madde-
sinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.”

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü,”

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on sekizinci bölümü ve
ilgili tüm mevzuat,”

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Baş-
bakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2011 27955

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/6/2012 28314
2- 14/5/2015 29355
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykent Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi 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) Merkez: Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Beykent Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası

öğrencilere/yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek. 

b) Uluslararası öğrencilere/yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla

Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

c) Gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak.

ç) Merkeze başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterliliğinin belirlenmesi

amacıyla sınav yaparak başka kurumlar nezdinde de geçerli olacak sınav sonuç belgesi veril-

mesini sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

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 ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

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 görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün

altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden

sona erer. Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki Müdür yar-

dımcısı belirler.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-

larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

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

mini yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ç) Merkezin bütçe teklifini hazırlayıp Rektöre sunmak. 

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

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            19 Temmuz 2020 – Sayı : 31190



Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üye-

den oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ay-

rılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğuyla alınır.

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

revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-

lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün

daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır.

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 Rektöre önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim planlamacısı

MADDE 12 – (1) Müdür; Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve

öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir

eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir.

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Merkezin giderleri 

MADDE 14 – (1) Merkezin giderleri, Üniversite bütçesinden karşılanır. 

(2) Harcamalar, Üniversite yetki devri çerçevesinde gerçekleştirilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde yürütülen yüksek

lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi dü-
zenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System-ECTS),
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Enstitü: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl
süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

ğ) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
h) GMAT: Graduate Management Admission Testini,
ı) GRE: Graduate Record Examination sınavını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya labo-
ratuvar saatinin yarısının toplamı olarak belirlenen ve/veya karşılık gelen AKTS kredisini,

k) Lisansüstü eğitim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile sanatta yeterlik prog-
ramlarını,

l) Müdür/müdürlük: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
m) Mütevelli Heyeti Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-

kanlığını,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Proje: Tezsiz yüksek lisans öğretim programlarında yer alan mezuniyet projesini,
ö) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,
s) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrenci-

lerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim
üyesini,
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ş) TUS: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını,
t) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ü) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
v) YANO: Yarıyıl not ortalamasını,
y) Yarıyıl: Senatoca kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceğine
ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği
alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders ma-
teryallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında ya-
pılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların, lisans

diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ya da eşdeğeri
GRE ya da GMAT puanlarına sahip olmaları istenir. GRE/GMAT puanlarının ALES karşılığı
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılarak hesaplanır. Ancak Senato kararı ile
55 ALES alt puan sınırı daha yukarı bir puan olmak kaydı ile değiştirilebilir. Yabancı ülkelerden
lisans diploması olan adaylardan ayrıca Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi
de istenir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yete-
nek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına
öğrenci kabulünde; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına baş-
vurularında; ALES şartı aranmaz. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uz-
manlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans prog-
ramlarına başvurularında, bu adayların ALES değerlendirme puanı 75 ALES puanı olarak puan
türüne bakılmaksızın aday değerlendirmesine katılır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak
anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının talebi, Enstitü Kurulu kararı ile Senato ALES şartı ko-
yabilir. Yabancı ülkelerden lisans diploması olan adaylardan ayrıca Yükseköğretim Kurulundan
alacakları denklik belgesi de istenir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların dil şartları aşağıdaki
şekildedir: 

a) Türk vatandaşı olan adayların Türkçe eğitim verilen programlara başvurularında ya-
bancı dil koşulu aranmaz. 

b) Yabancı dilde eğitim verilen programlara başvuru yapan adaylardan, başvuru yaptığı
programın dilinde bir lisans, yüksek lisans ya da doktora/sanatta yeterlik programlarından me-
zun olup, mezuniyetinin üzerinden en fazla iki yıl geçmiş ise dil belgesi istenmez. Diğer tüm
adaylardan başvurduğu programın dilinde Üniversite tarafından düzenlenen ya da Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından kabul gören ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından, programın
önkoşulu olarak belirlenen düzeyde yabancı dil puanı almış olmaları istenir. Belirlenen puanlar,
gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı
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sağlayamayan adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kuru-
lunun kararıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim ala-
bilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda gereken yabancı dil puanı şartını yerine getiremeyen
öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. 

c) Türkçe programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden, TÖMER tarafından
verilen en az C1 seviyesi Türkçe Sınavı sonuç belgesi istenir. Yabancı uyruklu olup, orta öğ-
renimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda ta-
mamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez. Belirlenen puanlar, gerekli görüldüğü
durumlarda Senato tarafından yükseltilebilir. Kendisinden beklenen puanı sağlayamayan aday-
lar, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin
TÖMER Türkçe hazırlık programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan
süre sonunda gereken Türkçe dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan
kaydı silinir. Bu süre öğrencinin yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dahil edilmez.

ç) Türkçe eğitim öğretim verilen yüksek lisans programına başvuran adaylar talep et-
tikleri takdirde iki yarıyıl bir yabancı dil hazırlık programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin
yüksek lisansta geçireceği öğrenim süresine dahil edilmez.

(4) Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan adayların değerlendirilmesi ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yü-
rütülür. Aday değerlendirme aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına kabulde aday değerlendirme için ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu her kayıt dönemi
öncesinde bilim sınavı ve mülakat yapılıp yapılmayacağına ve adayların başarı sıralamasında
ALES puanının, lisans genel not ortalamasının, bilim sınavı ve mülakat notlarının hangi yüz-
delerle değerlendirmeye katılacağına karar verir. 

b) Tezli yüksek lisans programlarına kabulde bilim sınavı ve mülakat yapılmayan du-
rumlarda ALES puanının %50’si ve lisans genel not ortalamasının %50’si dikkate alınarak he-
saplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde eşit puan durumunda adaylar
arasında önceliğin belirlenmesinde ilk olarak, ALES veya eşdeğeri sınav notu, ikinci olarak li-
sans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren
beş basamak dikkate alınır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde aday değerlendirme için ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu her kayıt dönemi
öncesinde bilim sınavı ve mülakat yapılıp yapılmayacağına ve adayların başarı sıralamasında
lisans genel not ortalamasının, bilim sınavı ve mülakat notlarının hangi yüzdelerle değerlen-
dirmeye katılacağına karar verir.

d) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde eşit puan durumunda adaylar
arasında önceliğin belirlenmesinde ilk olarak lisans dersleri genel not ortalaması, ikinci olarak
bilim sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak
dikkate alınır.

e) Yukarıdaki değerlendirme usüllerine göre adaylar arasında eşitliğin bozulmaması
durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile eşit puan alan adaylar için yeniden bilim sınavı ve/veya mülakat düzenlenebilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az
sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı dört yarıyılda bitirilir. Bitirme süresi üç yarıyıldan az
olamaz. Üç yarıyılda mezun olmak isteyen öğrenciler için anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Senatonun kararı istenir.

(4) Öğrenci almakla yükümlü olduğu tüm kredili derslerden 4,00 üzerinden en az 2,00
notu aldığı ve seminer dersi ile tez savunmasını başardığı takdirde başarılı sayılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-

lığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, ilgili enstitünün yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulunmaması halinde aynı niteliklere
sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez ça-
lışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Üniversite tarafından belirlenip kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunula-
bilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak atanır. Jüri, biri öğren-
cinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
Varsa, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
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(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 Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yapılan tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bu-
lunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükünü, proje yazımını ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması koşuluyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla;
a) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını,
b) Tezin CD üzerine kaydedilmiş kopyasını,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu,
tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder

ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. İlgili 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.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Me-
zuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Yüksek lisans tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren
üç ay içinde, elektronik ortamda, bilimsel araştırmaların ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak
üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden 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 başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

(2) Öğrenci almakla yükümlü olduğu tüm kredili derslerden 4,00 üzerinden en az 2,00
notu aldığı ve dönem projesinden başarılı olduğu takdirde başarılı sayılır. Öğrenci, staj zorun-
luluğu olan programlarda azami süresinin sonuna kadar stajını yaptığına dair belgeyi de ensti-
tüye teslim etmek zorundadır.
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Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışman-
lık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 14 – (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/

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

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili
enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayıla-
bilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 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 ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun 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 ise en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) 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 16 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) ALES puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli

lisans eğitimi alan adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az
olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.

2) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az
on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir la-
boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların ALES’ten, başvurdukları prog-
ramın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip ol-
maları gerekir.

3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvur-
dukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sa-
hip olmaları gerekir.
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5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 75 ALES puanına sahip
oldukları varsayılır ve program başvurularında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan
türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan
edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Yabancı dil sınav puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Doktora programına başvuran adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en

az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adayların, anadilleri dışında ya-
bancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

3) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat da-
lının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık
programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda gereken
yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe
bir doktora programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık progra-
mına katılabilirler. Bu süre öğrencinin doktora programında geçireceği süreye dahil edilmez.

c) Programa kabul aşamasında, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir.

ç) Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili
enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Adayların değerlendirilmesi;

1) Mülakatın yapıldığı durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, li-
sans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak
hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

2) Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının %25’i
ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre
adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

d) Temel tıp bilimlerinde ve Senato tarafından uygun görülen diğer klinik dışı tıp dal-
larında doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına
ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fa-
kültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği, eczacılık ve vete-
rinerlik fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta
temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri tes-
tinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora prog-
ramlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra, yabancı dil sınavı
puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sonucu da değerlendirilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, ana-
dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı en az 55 puan
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın
eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES veya TUS puanının %50’si,
yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat
sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması
yapılır.

e) Bu maddede yer alan asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yük-
seltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.
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Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamam-
lamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans de-
recesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan ders-
lerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan 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,
seminer dersini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora te-
zinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan
en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 3,00 olması, seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üni-

versite 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
kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programla-
rında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesinin bulun-
maması halinde aynı niteliklere sahip başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek
bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en
fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-
Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya
ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen
ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
ilgili Enstitünün Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
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altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarılı
sayılabilmek için yazılı sınavda aldığı notun %40’ı ve sözlü sınavda aldığı notun %60’ının
toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan (BB) olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) 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.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış
olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını
önerebilir. Dersler kredi yükleri her ne olursa olsun kredisiz olarak kabul edilir ve GANO’ya
dahil edilmez. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış bir öğrenci aynı dalda yürütülmekte olan ya da ilgili enstitü yönetim kurulunun
uygun görmesi durumunda, doktora programına yakın daldaki bir yüksek lisans programına
ilgili anabilim dalı başkanlığının oluru ve enstitü yönetim kurulu kararı ile geçebilir. Bu du-
rumda öğrencinin yüksek lisans derecesini alabilmesi için geçtiği programın koşullarını sağla-
ması gerekir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla 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, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik ya-
pılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla 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, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
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kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite

tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunur.

(2) Öğrenci doktora tezini, tez savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise dü-
zeltme yaparak yeniden danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin ya-
zılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

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

(4) Doktora tez savunması jürisi, danışman ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yö-
netim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere ta-
lepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü
belirttiği bir yazıyla birlikte tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş istenen sayıda 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 öğrencinin
Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(4) Doktora tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç
ay içinde elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Lisansüstünde, ilgili enstitü 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 25 – (1) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü ana-

bilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde adaylarda ALES puanı aranmaz. Lisans derece-
siyle sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların ALES sözel puan türünde en
az 80 puandan az olmamak koşuluyla 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 öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Adayların değerlendirilmesi ilgili anasanat dalı başkanlığınca yapılır ve ilgili enstitü
müdürlüğünce yürütülür. Programa kabul aşamasında, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla mülakat yapılabilir. Adaylar belirlenirken;

a) Mülakat ve/veya yetenek sınavının yapıldığı durumlarda değerlendirme puanının/pu-
anlarının ortalamasının %50’si, yabancı dil sınavının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %25’i ve lisans/yüksek lisans not ortalamasının
%25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

b) Mülakat ve yetenek sınavının yapılmadığı durumlarda portfolyo incelemesinin
%50’si, yabancı dil sınavının %25’i ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dik-
kate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

(5) Bu maddede yer alan asgari puanlar gerekli görüldüğü durumlarda Senato tarafından
yükseltilebilir.

(6) Gereken yabancı dil puanına sahip olmayan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat da-
lının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitenin yabancı dil hazırlık
programında en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler. Kendilerine tanınan süre sonunda beklenen
yabancı dil puanını getiremeyen öğrencilerin başvurdukları programdan kaydı silinir. Türkçe
bir sanatta yeterlik programına başvuran adaylarsa talep ettikleri durumda yabancı dil hazırlık
programına katılabilirler. Bu süre öğrencinin sanatta yeterlik programında geçireceği süreye
dahil edilmez.
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Süre ve mezuniyet koşulları
MADDE 26 – (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 ve seminer dersini başarıyla
tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, li-
sans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla
tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) İlgili enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık

yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, gösteri, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
bir danışman atar. Danışman, öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez, sergi, gösteri, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir, bu öneri enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de
olabilir.

(2) Danışman, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, gösteri, proje, re-

sital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Üniversite tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce, düzeltme verilen tez
ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte, tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili enstitüye tes-
lim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal inceleme raporunu alarak danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde tez, gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere 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 anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili enstitü 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 hususunda
ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(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 bölümlerinden 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, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğun-
lukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğ-
renciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, gösteri, 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 Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(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 sanatta yeterlik dip-
loması 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası, ilgili
enstitü tarafından, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere elektronik or-
tamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü, Kayıtlar ve Sınavlar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (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 bir
yükseköğretim kurumundan 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 programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında öğrencilerin hangi dersleri alacağına anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir. Öğrenci bu derslere de-
vam etmek ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dahil edilmez.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda
doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma
veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları 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 ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapıla-

cak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğren-
cinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm
yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir defaya mah-
sus olmak üzere başvuru yaparak geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler tekrar başvuru yap-
maları halinde sadece daha önce kayıtlı oldukları yüksek lisans programına geri dönebilirler.
Söz konusu başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü
yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik

takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir
hak iddia edemezler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sun-
dukları belge ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla
bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise,
kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere ya-
zılarak öğrenim ücretinin ödenmiş olması koşuluyla kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim
tarihinin başlangıcından itibaren akademik takvimde yer alan ders alma bırakma süresine kadar
yenilenebilir.

Ücretler
MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heye-

tince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin ya-
rıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine
dahil değildir.

Kayıt dondurma
MADDE 35 – (1) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli nedenlerle bir

öğrenci en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Askerlik durumunda ise askerlik süresince kayıt
dondurulur. Öğrenci mazeretini resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci doğum, hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kal-
dırılması gibi öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir. Yarıyıl içinde
alınan kayıt dondurma işleminde öğrenci söz konusu yarıyılın başından başlayarak kaydı don-
durulmuş sayılır, aldığı dersler silinir, sınavlara giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayıl-
maz.
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(3) Kayıt dondurma başvurusu mazeretin ve gerekli belgelerin sunulması koşuluyla ya-
rıyılın ilk üç haftası içinde yapılır.

(4) Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verile-
bilir. Ancak söz konusu izin sebeplerinin sürmesi halinde bu durum en fazla iki yarıyıl daha
uzatılabilir.

Kayıt silme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğ-

rencilerin; kendi istekleriyle veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma
cezası almış olmaları nedeniyle Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim program-

ları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler,
tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato ta-
rafından kararlaştırılan içeriğe uyma koşuluyla 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 kredisi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı 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 göz önün-
de bulundurularak derslerin AKTS’leri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda devamla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Öğrenciler; derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek, sı-

navlara ve dersi veren öğretim elemanının uygun gördüğü çalışmalara katılmak zorundadırlar.
b) Öğrencilerin devamlarıyla ilgili kurallar dersin öğretim elemanınca belirlenir, izlenir

ve değerlendirilir.
c) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sa-

yılır.
(5) Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gi-

bidir:
a) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde

yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları
ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik, seviye tespit
veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği
gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru banka-
sından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik
ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturul-
ması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması
ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrul-
tusunda yapılır. Enstitü kurulunun kararı ile sınav, sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir.
Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları
göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış
öğrencilerin mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtla-
yan uygun belgelerin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret
sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır.
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b) Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üze-
rindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.

c) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları öğrenci bilgi sistemine
girilerek ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar öğrenci
bilgi sisteminde ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süreyle saklanır.

ç) Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde,
ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

d) Enstitü müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı
olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri
veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak
komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim ele-
manları arasından belirlenir.

e) Komisyon, en çok beş işgünü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü
müdürlüğüne sunar.

f) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
g) Harf olarak belirlenen başarı notları ilan edildikten sonra, sınav sonucuna itiraz üze-

rine notlarda yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına
yansıtılmaz.

(6) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:
a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla

kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
BAŞARI NOTLARI SAYISAL EŞDEĞERİ

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
F 0

b) (a) bendinde yer alan notlardan; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB, CB, CC
ve kredisiz dersler için P notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise bu dersin başarıla-
mamış olduğunu; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise AA, BA, BB notları dersin başa-
rıldığını, CB, CC, DC ve DD notları ise bu dersin başarılamamış olduğunu gösterir. F notu,
başarısız öğrenciler için takdir edilir. Başarılı olunamayan dersler tekrarlanır.

c) Not durum belgelerinde kullanılan harfli işaretlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir:
I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamla-

yamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde, notların aka-
demik takvimde belirtilen en son ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamam-
layarak bir not almak zorundadır. Bu süre Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi
halde, I notu FF notu haline dönüştürülür. 

NA: Devamsız notu, devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değer-
lendirmelerde FF notu gibi işlem görür. 

S: Başarılı notu, tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; kre-
disiz olarak alınan dönem projesi gibi dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile semi-
nerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz. 

U: Başarısız notu, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca;
kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız
olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.
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W: Dersten çekilme notu, öğrencinin derslerin başlamasından sonra danışmanının onayı
ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla çekildiği dersler için verilir. Birinci sınıflar dersten
çekilemez. Ara sınıf öğrencileri bir dönemde en çok iki dersten çekilebilir. W notu öğrencinin
ortalamasına etki etmez. Öğrenci çekildiği dersi bir sonraki dönemde öncelikle almak zorun-
dadır. 

T: Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunda ya da programda almış olduğu ve
enstitü yönetim kurulu tarafından intibak yoluyla kabul edilmiş notlarını gösterir. Bu derslerin
notları not ortalamasına katılır.

R: Dersin tekrar edildiğini gösterir.
DE, CON: Devam eden, tamamlanmamış tez ya da projeleri gösterir.
ç) Yatay geçiş, intibak veya benzer durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üni-

versite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı
olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

BAŞARI NOTLARI PUANLAR
AA 90-100
BA 85-89
BB 80-84
CB 75-79
CC 70-74
DC 60-69
DD 50-59

F 49 ve aşağısı
(7) Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili esaslar aşağıdaki

gibidir:
a) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulu-

nur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.
b) YANO, o yarıyıl kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan

başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan
tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

c) GANO, tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan
başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

ç) Bölünme sonucunda virgülden sonra beş hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü
rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

d) Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.
(8) Lisansüstü programlarda kredi yükü ve kredi aktarmayla ilgili esaslar aşağıdaki gi-

bidir:
a) Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi

yükü en çok on beştir. Akademik danışmanın onayı ve gerekli hallerde enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla bu yük en fazla üç kredi arttırılabilir.

b) Özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yükseköğretim kurumundan alınan
lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğrencinin devam etmekte olduğu programa akta-
rılabilir.

(9) Lisansüstü programlarda ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilmeyle ilgili
esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, akademik da-
nışmanlarının onayıyla akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar.
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b) Öğrencinin Üniversitedeki farklı enstitülerde veya yurt içi ve yurt dışındaki yüksek-
öğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının ge-
rekçeli açıklaması ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile ilgili enstitü yö-
netim kurulunca karara bağlanır. Üniversitede kayıtlıyken yurt içi ve yurt dışı değişim prog-
ramlarına katılacak öğrencilerin alacağı ders sayısı enstitü yönetim kurulunca ayrıca belirlenir.
Başka yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin sayısı tezli yüksek lisans programları için
en fazla iki, tezsiz yüksek lisans programları için en fazla üç, yüksek lisans derecesiyle öğrenci
alan doktora programları için en fazla üç ve lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları
için ise en fazla dörttür.

c) Yüksek lisans programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer
not aldıkları halde GANO’ları 2,50’nin altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha
önce DD, DC veya CC başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

ç) Doktora programından mezun olabilmek için bütün kredili derslerden geçer not al-
dıkları halde GANO’ları 3,00’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce
DD, DC, CC veya CB başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

d) Öğrenciler beşinci haftanın sonuna kadar yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları bazı ders-
lerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğren-
ciler, öğrenimleri süresince en fazla iki dersten çekilebilirler.

e) Öğrenciler danışmanın ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü
kurulunun kararıyla başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli derse yazı-
labilirler.

(10) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Yüksek lisans sırasında bu dersi
alanların söz konusu dersi doktora aşamasında almaları zorunlu değildir.

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

Yabancı uyruklu adaylar
MADDE 38 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin
usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 40 – (1) 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

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

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 39 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce herhangi bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan

veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BOR TABANLI İLERİ TEKNOLOJİ

SERAMİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Ta-

banlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri

Teknoloji Seramik Uygulama 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez (BORSAM): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji

Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İleri bor teknolojileri konusunda araştırma yapmak, kamu ve özel kuruluşlar tarafın-

dan talep edilen konularda projeler yapmak, kurumlara analiz veya danışmanlık hizmeti sun-
mak.

b) Bor tabanlı ürünlerin havacılık/uzay alanında, nükleer uygulamalarda, savunma sa-
nayinde, yakıtlarda, optik ve elektronik sistemlerde, iletişimde ve enerji depolama sistemleri
gibi birçok alanda aktif kullanımının dışında alternatif kullanım alanları üzerine araştırmalar
ve çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemizdeki bor tabanlı ürünlerin uluslararası rekabeti amacı ile çeşitliliğinin arttı-

rılması, alternatif uygulama alanları (enerji, savunma, biyomalzeme gibi) üzerinde farklı özel-
liklerde bor ürünlerinin üretimine geçilmesi için çalışmalar yapmak.

b) Bor tabanlı oksit ve oksit dışı seramiklerinin, laboratuvar ölçeğinde alternatif sen-
tezleme süreçleri ile malzeme sektöründe rekabet üstünlüğü sağlayacak yarı ürün ve/veya nihai
ürünlere dönüştürülmesi ve karakterizasyonu için çalışmalar yapmak.
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c) Yapılacak çalışmalar ile ilgili bilimsel araştırma projelerine başvurmak ve bu proje-
lerin yürütülmesini sağlamak.

ç) İleri bor teknolojileri konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

d) Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında yayınlar yapmak ve bilimsel toplantılar
düzenlemek.

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; Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör

tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir
Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdüre, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim üye-
leri arasından, Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Mü-
dürün görev başında olmadığı zaman kendisine yardımcısı vekâlet eder ve Müdür adına görev
yapar. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcılarından biri katılır. Müdürün görev
süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcıla-
rının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Yöne-

tim Kurulunun gözetim ve denetimi altında ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerinde Mer-
kezin işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak ve Danışma Kurulunun
görüş ve önerilerini Yönetim Kurulunun oluru ve Rektör onayını aldıktan sonra uygulamak.

c) Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
ç) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini araş-

tırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısına sunmak.
d) İlgili mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanına uygun Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla
yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendirilebilir. Görev süreleri dolan ya
da herhangi bir şekilde görev süresi dolmadan ayrılan, Yönetim Kurulu toplantılarına maze-
retsiz olarak iki defa üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. Görev süresi dolmadan ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamla-
mak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona ermesi ile Yöne-
tim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim
Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy çok-
luğunun sağlanamaması durumunda Müdürün oyu belirleyici sayılır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma prensipleri, işleyişi ve çalışanlarına ilişkin konularda gerekli ka-

rarları almak.
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak.
c) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma planını değerlendirmek.
ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararlar almak.
d) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
e) Müdürün önerdiği konular hakkında karar almak.
f) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyeleri ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarda bilgi sa-
hibi olan birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite ve diğer üniversitelerin öğ-
retim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yetkililerinden görevlendirilen üyeler
de dahil olmak üzere en fazla 25 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile Rek-
törün onayı ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Müdürün görev süresinin sona
ermesi ile Danışma Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlı-
ğında yılda en az bir kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar
hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak kendi uzmanlık alanlarında
deneyim ve birikimlerini paylaşarak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversite
merkezleri, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ko-
nularında görüş ve öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAZ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci 21 AKTS kredisine karşılık gelmek üzere en fazla 5 ders
alabilir.”

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

—— • ——
Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONUT VE YAPI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, 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: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

(KAUM)’ni,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2014 29092
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yapı ve konutların ortaya çıkışı, gelişimi, evrimi,

kültürel değişimi, çeşitliliği, sürdürülebilirliği, üretim süreçleri, tasarımı, biçimleri, kullanıcıları,
ekonomik modelleri, aktörleri ve politikaları üzerine araştırma ve uygulamalar gerçekleştir-
mektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili; üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri,

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
b) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili, ulusal ve uluslararası çalıştay, kurultay, kongre,

konferans, panel, seminer, sempozyum, bienal, sergi, yaz okulu ve benzeri bilimsel ve kültürel
etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak. 

c) Merkezin bilimsel çalışmalarını makale, bildiri, kitap ve benzeri şekilde yayımlamak. 
ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık

yapmak, eğitim hizmetlerini yürütmek.
d) Yapı ve konut uygulamalarıyla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

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, mimarlık alanında uzman Üniversite öğretim üyeleri arasından

üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür, gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün görevde olmadığı durumlarda belirlediği müdür yardımcılarından biri ken-
disine vekâlet eder. Müdüre vekâlet kesintisiz altı aydan fazla olamaz. Vekâletin kesintisiz altı
aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya
görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görev-
lendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.
e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği görevleri yapar ve Müdürün olmadığı za-
manlarda Merkezi temsil eder.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve iki müdür yardımcısı ile Müdürün teklifi

üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı dâhil toplam yedi üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle görevlendirme
yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
daha sık toplanır.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alır.

(4) İzinsiz ve mazeretsiz üst üste iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.
Üyeliği düşen üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.
c) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak.
ç) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelinin ilgili mevzuat

uyarınca tespit edilmesine yönelik olarak Merkezin önerisini hazırlamak.
d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek.
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirle-

mek.
f) Eğitim programları sonunda katılımcılara verilecek sertifika, katılım/başarı belgesi

ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.
Danışma Kurulu 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite, diğer üniversiteler, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile özel kişi ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün onayla-
yacağı en çok yirmi üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine daha
sık toplanır.

Danışma Kurulunun görevi 
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili genel

politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT 2020/12)
MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı

Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK: 2) İhracı
Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 25 ve 26 ncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/1996 22762

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 8/10/1997 23134

2- 5/2/1998 23249

3- 19/7/1998 23407

4- 9/2/2000 23959

5- 26/6/2000 24091

6- 21/4/2002 24733

7- 7/8/2002 24839

8- 8/11/2002 24930

9- 14/3/2004 25402

10- 21/5/2004 25468

11- 18/1/2005 25704

12- 17/3/2005 25758

13- 6/6/2006 26190

14- 17/8/2007 26616

15- 27/6/2008 26919

16- 1/4/2009 27187

17- 18/9/2009 27353

18- 19/9/2009 27354

19- 10/11/2010 27755

20- 17/5/2011 27937

21- 5/8/2011 28016

22- 7/1/2020 31001

23- 4/3/2020 31058

24- 26/3/2020 31080

25- 2/5/2020 31115

26- 4/6/2020 31145
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ELİ Müdürlüğü İhtiyacı Komatsu İş Makinalarına Ait Yedek Parça Alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/363059 
1 - İdarenin 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2 - İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 44 Kalem 1347 Adet 
b) Teslim Edileceği Yer : ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
  Yenimahalle/Ankara 
  (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu) 
4 - İhale Tarih ve Saati : 18/08/2020 14:30 
5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek 
suretiyle bulunan 14/01/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 
120 takvim günü olmalıdır. 

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir. 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 
üyeliği zorunludur. 

11 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa gönderilmesi 
gerekmektedir. 5455/1-1 
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EKSKAVATÖR DÖKÜM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
GLİ Müdürlüğü İhtiyacı Ekskavatör Döküm Yedekleri Alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/353702 
1 - İdarenin 
a) Adı : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
b) Adresi : Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara 
c) Telefon ve Faks : Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660 
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr 
2 - İhale Konusu Malın; 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 Kalem 68 Adet 
b) Teslim Edileceği Yer : GLİ Tunçbilek Tesellüm Ambarı Tavşanlı / KÜTAHYA 
c) Teslim Tarihi : Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek 

parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir. 
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve 
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul 
yapılabilecektir. 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 
  Yenimahalle/Ankara 
  (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu) 
4 - İhale Tarih ve Saati : 11/08/2020 14:30 
5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli 
karşılığı temin edilir. 

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,00 TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname 
satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve 
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih 07/01/2021 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce 
belirlenir. 

8 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. 
9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir. 
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 
11 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank 

Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, 
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faks numarasına yada 
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 5457/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığı Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca verilen tedavi ve denetimli serbestlik 

tedbiri uygulamasına yükümlülüklere uymamakta ısrar etme nedeniyle; Müdürlüğümüz İnfaz 

İşleri Değerlendirme Komisyonunun 08/07/2020 tarih ve 2020/11960 sayılı kararıyla dosyanın 

kapatılmasına karar verilmiştir. 

İşbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı 

tarihten itibaren otuz gün içinde İnfaz Hakimliği'ne şikayet yolu açık olmak üzere, tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

1 2019/3198 DS 2019/95874 Ali BODUK Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şefkat Mahallesi 

Dr. Besim Ömer Caddesi Adli Tıp Kurumu Yanı No: 61 Keçiören/ ANKARA,  

Telefon: 0 (312) 2306054 5453/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Akdeniz’de Türk Karasuları içinde O36-a1 

no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.07.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat 

ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 5449/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Körfez Eğitim Vakfı, Kocaeli 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.07.2020 tarihinde 

kesinleşen, 29.01.2020 tarih ve E: 2019/197, K: 2020/31 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 5440/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI:  İstanbul Edebiyat Vakfı. (İsedav) 

VAKFEDENLER: Mehmet Yalman. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2020 tarihli ve E: 2019/296, K: 2020/44 

sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür, çevre ve sosyal yardım gayeleri yanında özel 

gayesi; dilimiz, edebiyatımız, tarihimiz, zihniyetimiz, irfanımız, kültürümüz ile medeniyetimizin 

tanınması, bilinmesi ve yaşatılması için insanlık alemine, toplumumuza ve nesillerimize 

aktarılmasına yönelik her türlü çalışmalar yapmak…ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 85.000,00 TL(SeksenbeşbinTürkLirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Yalman, İlyas Dönmez, Kemal Çiftçi, Hakan Bayer, 

Hakan Erkan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyeti kararıyla aynı amaç doğrultusunda 

faaliyet gösteren bir kuruma devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Taşbaşı Köyü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  

VAKFEDENLER: Osman YAREN, Mehmet ACAR, Mehmet Ali ÖZBAKIR, Münir 

TAŞBAŞ, Hamdi SAK, Mustafa Kemal ŞAHİN, Mehmet SEL, İlyas VAROL, İsmail ÖZKAYA, 

Mustafa VAROL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI:  KONYA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Konya 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2020 tarihli E: 2019/219, K: 2020/7 sayılı 

kararı.  

VAKFIN AMACI:Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerde bulunmak ve 

projeler üretmek; zor durumlara maruz kalmış bireyleri rehabilite etmek ve topluma kazandırmak; 

bireylere eğitim ve öğretim olanakları sağlamak; bireylerin çok yönlü gelişimine katkıda 

bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Konya İli, Meram İlçesi, Hacıfettah (Çaybaşı) Mahallesi, 

Karaman Caddesi, M29-a-11-d-1-d Pafta, 84 Ada ve 22 Parselde kayıtlı 164,21 m2, 4/24 arsa 

paylı, 1. Kat, 6. Bağımsız Bölümdeki Mesken. 

YÖNETİM KURULU: Mehmet ACAR, Mustafa Kemal ŞAHİN, Münir TAŞBAŞ, 

Mehmet SEL, Hamdi SAK. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan malvarlığı ve hakları Taşbaşı Köyü Kültür 

Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/12)

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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