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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel

Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı Yönetmeliğin Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır. 

“MADDE 8 – (1) BKY’lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. BKY lisansının ge-

çerlilik süresinin başlangıç tarihi, BKY’nin adı ve soyadı, lisans numarası ile Müsteşarlık ta-

rafından gerekli görülen diğer hususlar lisans belgesinde belirtilir. Lisans süresi sonunda

BKY’ler akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla 7 nci maddede sayılan güncel belgelerle birlikte

lisans yenileme talebinde bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Müsteşarlıkça belirlenecek öl-

çütlere göre değerlendirilerek BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uza-

tılabilir.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş

ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programların-

dan yararlananlar.”

“b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çı-

rak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile

hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja

tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak

kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, Kanunun 82 nci mad-

desine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar

hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi

durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri, bakmakla yükümlü

olunan kişi kapsamında oldukları halde çeşitli nedenlerle provizyon verilemeyen öğrenciler

hakkında da ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Sosyal güvenlik sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı bir ülkede ku-
rulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gön-
derilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik
mevzuatına tabi olanlar,”

“j) Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu,
bağımsız spor federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faa-
liyetlerle ilgili kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görev-
lendirilenler,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Söz konusu elektronik altyapı oluşturuluncaya kadar Kurumca gerekli görülmesi hâlinde, si-
gortalılık kontrolleri manuel yaptırılabilir ya da sigortalılık kontrollerine esas ilgili bilgi ve
belgelerin Kuruma gönderilmesi istenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “kuruluşlar tarafından düzenlenen” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “protokoller çerçeve-
sinde alınan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece beyan esasına dayanmayan” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel ha-

kem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin ke-
sinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlat-
maması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin teb-
ligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten
ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Aynı işverenin, birden fazla özel ya da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya
devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzen-
lenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İşkolu kodu; yapılan işin Ek-12’de yer alan İşkolu Kodu Listesine göre hangi iş ko-
luna girdiğini belirtmeye yönelik olup dört hane rakamdan ibarettir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “yetkili mercilerden alınan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sadece beyan esasına da-
yanmayan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Ünitece karar verilemeyen, malûliyet veya ölümle neticelenen iş kazaları Kurumun
denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya Bakanlık iş müfettişlerince soruşturulur.”

21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kont-
rol memurları” ibaresi “denetmenleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Kanunun 30 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince tercih değişikliği talebinde
bulunanların bu değişikliğe ilişkin talepleri, sigortalı işe giriş bildirgesi ile yapılır. Sigortalı işe
giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmaz. Bunlardan tüm si-
gorta kollarına tabi olmak isteyenlerin aylıkları, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi iz-
leyen ödeme dönemi başında kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olmak isteyenlerin
aylıkları ise, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren
Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince yeniden hesaplanmak su-
retiyle başlatılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin;
a) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için

Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (e), (h) ve (j) bentlerine göre borçlan-
dırılması hâlinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilir.”

b) Dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlanılan süreler, talep tarihinde

tabi olunan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,”
c) Beşinci fıkrasında yer alan “eşit” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) Dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında

Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden
yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci
olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili kamu idarelerince,”

d) Onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(11) Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış ol-

ması şartıyla Kuruma yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir. Ödenen
borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Kısmi iade yapılmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (a) bendine “e-Devlet üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç

beyanları, Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.
b) Birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, tüzel kişiliği haiz kuruluş-

ların ortakları hakkında uygulanmaz.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasının (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin
kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe baş-
lamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başla-
ması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması
halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın
alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından,”
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“h) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-

samında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince ge-

riye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının idareye

tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,”

b) Onikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık

hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,”

“d) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,”

c) Ondördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin başlığı, “Aylık prim ve hizmet

belgesinin sonradan verilmesi ve resen düzenlenmesi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İşyerlerinde;

a) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu idareleri

ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya bilgilerden,

çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen,

b) Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair bel-

geleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli sayılmayan,

sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı

işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat

ile ilgili işveren veya alt işverenden istenir. Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen ve-

rilmediği takdirde ünitece resen düzenlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda

olduğu tüm defter, kayıt, bilgi ve belgeleri istenilmesi halinde ibraza yükümlüdür. İstenildiği

halde ibraz edilmeyen defter, kayıt, bilgi ve belgelerden herhangi birinin veya birkaçının eksik

ibrazı, yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmediği hükmünde sayılır.

(9) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda

olduğu tüm defter, kayıt, bilgi ve belgelerden istenilen herhangi birinin veya bir kaçının mücbir

sebep olmaksızın ibraz edilemeyeceğinin bildirilmesi, idari para cezasının uygulanmasına engel

teşkil etmez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve (i)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel

hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin

kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe baş-

lamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başla-

ması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması

halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın

alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ay başından,”
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“i) Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-

samında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince ge-

riye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde mahkeme kararının idareye

tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cüm-

lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygula-

masında esas alınır.

(4) İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde kayıtlı yapının sınıfı ve/veya grubunun farklı olduğunun

anlaşılması hâlinde, inşaatın yapı sınıfı veya grubu, Kurumun denetim ve kontrolle görevli me-

murlarınca mahallinde düzenlenen tespit tutanağına istinaden ünitece belirlenerek işlem yapılır.

Ünitece bu şekilde tespit edilen yapı sınıf veya grubuna yapılan itirazlar ise karara bağlanmak

üzere Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir. İnşaatın sınıfı veya grubunun, Çevre

ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğde daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tas-

nif edilmesi yönünde yapılan değişiklikler, araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen

borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınır.

(5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan ilgili tebliğlerde belirtilmemiş olan

inşaata ait birim maliyet bedeli, aynı tebliğlerde kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli

üzerinden hesaplanabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılma-

sına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, denetim ve kontrole baş-

lanmakla birlikte, işverenin borcu ödeyeceğine ilişkin üniteye yazılı taahhüdünü içeren baş-

vurusu üzerine, ünitenin bu isteği ön kabulü, ünite tarafından denetim isteminin geri çekilmesi

talebinin ilgili Grup Başkanlığının veya Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş me-

murlarının uygun bulması koşuluyla inceleme durdurulur ve borç kesinleşir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya görevlendireceği yardımcısı ilgili

şef, dosya memuru ve varsa sosyal güvenlik denetmeninden oluşur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 114 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 5502

sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda belirtilen Kurum müfettişleri ile sosyal güvenlik

denetmenleridir.”
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MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin, geçici 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen-

miştir.

“(5) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamla-

yarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanlardan,

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalış-

maya başlamış olup geçici 4 üncü madde kapsamında çalışmaya devam edenler; yurt dışında

resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından

sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir bölümünü, bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren üç ay içinde veya mecburi hizmetlerini tamamlayacakları tarihten itibaren üç

ay içinde müracaat etmeleri ve müracaatın kabul edildiği ay itibarıyla geçerli olan emekli ke-

seneğine esas kazanç tutarı üzerinden ve borçlanacakları süreye ilişkin olarak hesaplanacak

kesenek ve kurum karşılığı toplamından oluşan yükümlülük tutarının tamamını peşin olarak

veya müracaatın kabul tarihinden itibaren oniki ayda eşit taksitler halinde ödemek suretiyle

borçlanabilirler. Borcunu taksitler halinde ödeyecek olanların borçlanma işlemi sırasında he-

saplanan aylık taksit tutarı, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak,

söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır ve bulunan tutar, ilgili ayın

taksit tutarı kabul edilir. Borcunun tamamını peşin ödeyenler ile taksit ödeme dönemi sonunda

borcunun tamamını ödemiş olduğu tespit olunanların borçlanmış oldukları süreler, fiili hizmet

süresinin hesabında ve iştirakçiliğin başlangıç tarihinin tespitinde dikkate alınır. Aylık taksit-

lerini zamanında ödemeyenlerin önceki aylara ilişkin olarak ödemiş oldukları tutarlar, süresi

geçen son taksit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgililere iade edilir. Yapılacak borçlanma

işlemlerinde bu fıkrada belirtilmemiş hususlar bulunması halinde sigortalılar hakkında mülga

hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(6) 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre

almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 5525 sayılı Kanun uyarınca

haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 12/7/2012 tari-

hinden itibaren 3 ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde ve yaş haddine ilişkin hükümler

saklı kalmak kaydıyla; memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki dönem

içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği

yatırılmamış sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları ta-

rihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak sürenin her üç yılına bir derece ve her

yılına bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 36 ncı maddesindeki yükselebilecekleri dereceleri geçmemek üzere tespit edilecek

derece ve kademeleriyle başvuru tarihinde uygulanmakta olan katsayılar esas alınarak belirle-

necek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden Kurum tarafından hesaplanarak, halen

çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerine bildirilir ve

söz konusu tutarlar bu idareler tarafından üç ay içerisinde Kuruma defaten ödenir. Haklarında

verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile 5525 sayılı Kanun uyarınca ortadan kaldırılmış

olanlardan memuriyetten çıkarılmış oldukları kuruma yeniden atanmak üzere başvuranların,
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bu başvurularının ilgili kurumların kayıtlarına geçtiği tarihten başlayarak bu kurumlarda yapılan

ilk atamalarının kendilerine tebliği tarihine kadar olan dönem içerisindeki uzun vadeli sigorta

kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış süreleri hak-

kında ise, derece yükselmesi ve kademe ilerlemeleri saklı kalmak kaydıyla, haklarında bu fık-

rada belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, ataması 12/7/2012 tarihinden önce yapılmış

olanların bu düzenlemeden yararlanabilmesi için, 12/7/2012 tarihinden itibaren altı ay içeri-

sinde, 12/7/2012 tarihinden önce atama talebinde bulunduğu halde atama işlemleri bu tarihten

sonra tamamlanacakların ise, atamalarını izleyen altı ay içerisinde Kuruma başvuruda bulun-

maları gerekmektedir. Bu madde uyarınca ilgililer adına kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş

olması; bu fıkrada belirtilen dönem içerisinde ödenmiş olan emeklilik veya malullük aylıkları

ya da dul ve yetim aylıkları için kendilerine borç çıkarılmasını, emekli ikramiyesi farkı ve ge-

riye dönük olarak aylık farkı ödenmesini gerektirmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

b) Ek-9/A’sının arka sayfa açıklamalar bölümü ve Ek-9/A-1’inin arka sayfa açıklamalar

bölümü ile Ek-9/B, Ek-9/B-1, Ek-9/C ve Ek-9/C-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-12 İşkolu Kodu Listesi eklenmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci ve 25 inci maddesi 2013 yılı Eylül ayı başında,

b) 12 nci maddesinin (b) ve (ç) bendi ile 23 üncü maddesi, 12/7/2012 tarihinden geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 12 nci maddesinin (c) bendi, 2008 yılı Ekim ayı başından geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,

d) 13 üncü maddesinin (b) bendi, 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde,

e) 24 üncü maddesinin (b) bendi, yayımını takip eden ay başında,

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727
2- 28/10/2010 27742
3- 2/3/2011 27862
4- 16/6/2011 27966
5- 17/4/2012 28267
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Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kayıt safhasından sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan
dersler kapatılır. Kayıt safhasından sonra yeni ders açılamaz. Açılan dersler için yatırılan ücretin
iadesi yapılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Yaz okulunda alınan

dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorun-
luluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofi-
si Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/5/2013 28662
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu:  Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üre-
tilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal
destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne
dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin
teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye
katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına uygun olarak aşağıdaki beş hizmet alanında çeşitli
faaliyetlerde bulunur:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri kapsamında Üniversite ile
sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetleri
sunmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eş-
leştirmek üzere işletme envanteri oluşturmak, yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji transfer
ofisi merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alan-
daki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler kapsamında ulusal ve ulus-
lararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak
ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirmek ve etkinlikler dü-
zenlemek.

c) Proje geliştirme/yönetim hizmetleri kapsamında sanayi ile Üniversite arasında kont-
ratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile
ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmesini ve sözleşmeler oluşturulmasını desteklemek,
buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlemek ve sanayiye yönelik
test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yö-
nünde projeler organize etmek.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri kapsamında
patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen fikri
ve sınai mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması
da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.
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d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri kapsamında, Üniversite me-
zunları ve sanayicilerin katılımını organize ederek iş melekleri ağı kurmak ve girişim sermaye
fonları oluşturmak, oluşmasına destek vermek, bireysel katılım ve girişim sermayesine ulaşma,
iş kurma danışmanlığı, eğitim hizmetleri konularında çalışmalar yapmak ve konularda bilinçlen-
me oluşturacak etkinlikleri düzenlemek, kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna destek ol-
mak, öğrenci ve/veya akademisyenlerin kurdukları firmalara ortak olarak destek sağlamak.

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite-sanayi işbirliği alanında hizmet veren teknoloji

transfer ofisi, teknoloji kuluçkalığı, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yapılarda görev
almış, bu yapılar ile ilgili proje geliştirme ve yönetme deneyimi bulunan, sanayinin problem-
lerini teşhis ve tedavi yönünde çeşitli projelerde görev alarak deneyim sahibi olan, öncelikle
ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesinin bulunan kişiler arasından Yönetim Ku-
rulunun ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim elemanları arasından bir kişiyi Yönetim Kurulunun ve Rektörün onayı ile müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde Müdür Yar-
dımcısı, Rektörün onayıyla Müdüre vekâlet eder.

(3) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla
bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
b) Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma

planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili

olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna Rapor vermek.
e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek.
f) Merkezin ve Projelere yönelik teşkil edilen Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili

olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.
g) Çalışma Gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay

için Yönetim Kuruluna sunmak.
ğ) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merke-

zin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
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(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan-
ların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürü belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak

ve Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektörün onayına sunmak, onaylanan rapor ve ça-
lışma programını uygulamak.

ç) Merkezin stratejik planının, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Mütevelli
Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre sunmak, onaylanan planları uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre ve Mütevelli Heyetin bilgisine sunmak.
e) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Mütevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre

sunmak.
f) Merkez amaçları doğrultusunda, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmış faaliyet ve

projelere destek sağlamak.
g) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Mü-

tevelli Heyetin onayı alınmak üzere Rektöre sunmak.
ğ) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirilmek üzere Rek-

töre önermek ve faaliyetlerini takip etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı
çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim elemanları veya ilgili sektörden Müdürce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kuru-
lunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma
grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilirler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından onaylanarak görevlendirilecek personelce
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, işleyişine, 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 ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DPÜ UZEM): Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üni-

versitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve yaşam boyu eğitim dâhil tüm eği-
tim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uy-
gulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için gereken ders
içeriklerini geliştirmek, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları
gerçekleştirmek, Üniversite içinde ve dışındaki birim, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim
ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve
merkezleriyle işbirliği yapmak, uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi
ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve uzaktan eğitim konusunda bilimsel araştırma, geliştir-
me ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans, sürekli eğitim ve

yaşam boyu eğitim dâhil tüm eğitim programları için gereken teknik ve altyapı desteği sağla-
mak, içerik hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmak.
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b) Üniversite ile diğer Üniversiteler arasında uzaktan eğitim ile yürütülebilecek faali-
yetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Üniversite dışındaki kurum, kuruluş ve kişilere uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek
kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler önermek ve bu faaliyetleri Dumlupınar Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile beraber veya ayrı projelendirmek ve düzenle-
mek.

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
d) Uzaktan eğitim ile ilgili konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer,

çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
e) Değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim alanındaki diğer görevlerin yerine

getirilmesi ile ilgili tüm çalışmaları yürütmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-
dür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı
aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcı-
larının da görevi sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve aldığı kararları uygula-

mak.
c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Danışma Kurulunun

önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek

ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Faaliyet alanlarında Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, pro-

jeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağ-
lamak, protokoller ve sözleşmeler yapmak.

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

üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Mü-
dür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile top-
lanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45



Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olmak üzere toplanmak ve

bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili
konularda karar almak.

b) Uzaktan eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri,
sertifika ve benzerlerine ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.

c) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere alt birimler kurmak.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
d) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağ-

lamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını belirlemek.
e) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluş-

ların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek, Merkez bütçesini
hazırlamak.

f) Gerekli yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektörün onaylayacağı

Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen sosyal bilimler alan temsilcisi, fen bilimleri
alan temsilcisi, sağlık bilimleri alan temsilcisi, eğitim bilimleri alan temsilcisi, meslek yüksek-
okulları temsilcisi ile Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı ve DPÜ UZEM Müdüründen
oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli

tavsiyelerde bulunmak.
b) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faaliyet raporunu ve çalışma planını değerlen-

direrek önerilerde bulunmak.
c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek.
ç) Uzaktan eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek 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 Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürü-
tülen kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı
notunun hesaplanması ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
c) Diploma eki: Fakülteyi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğren-

cilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve
mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen,
ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

ç) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,
e) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliğini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
g) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli-
ğinin 5 inci maddesine göre bu hakkı kazanmış olmak gerekir.

21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47



(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

(3) Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre yürütülür.

(4) Galatasaray Üniversitesinin diğer fakültelerinden veya yurtiçi ya da yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından fakülteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin
hallerde Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu
maddeleri hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde ön-

görülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, öğrencinin ilgili yarıyılda alacağı derslerin
adlarının yer aldığı beyannameyi ve yükümlü olması halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini
yatırdığına dair makbuzu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Fakülte
Sekreterliğine vermesi gerekir. Bu belgelerin adı geçen Daire Başkanlığınca onaylanması ile
kayıt yenileme işlemi tamamlanır.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. Bu kapsamda ilgili öğrenciler derslere ve sınavlara giremez, bu öğrenciler için öğ-
renci kimliklerinin güncellenmesine, indirimli kartlarının onaylanmasına, askerlik hizmetinin
ertelenmesine veya başka bir amaçla öğrenciliğinin devam ettiğini bildirir öğrenci belgesi ve-
rilmesine ilişkin işlemler yapılmaz.

Öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir

yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(2) Fakültede öğretim yılı akışını gösteren akademik takvim taslağı Fakülte Kurulu ta-

rafından hazırlanarak, belirlenen süre içinde Dekanlık tarafından Rektörlüğe gönderilir.
Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede lisans öğretimi süresi sekiz yarıyıldır.
Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim, Fakülte Kurulunca öğrencilerin her yarıyılda en

az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde hazırlanıp Senato tarafından onaylanan öğretim
programına göre yapılır.

(2) Fakülte Kurulu her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyıl ile ilgili esasları ve öğretim
planını belirler. Dekanlık bu plana göre ilgili yarıyıldaki dersleri, pratik çalışmaları ve bunların
yapılacağı salonları, gün ve saatlerini, dersleri verecek öğretim üyelerinin adlarını gösteren
programı hazırlayarak, kayıt yenileme işlemlerinden bir hafta önce ilan eder.

Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Öğretim dili, Türk Hukukunun uygulamasına ilişkin öğretimde Türkçe,

diğer bütün alanlarda Fransızcadır. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk dersleri ile seçimlik
derslerin İngilizce ya da uygun göreceği başka bir dilde okutulmasına da karar verebilir.

Öğretimin içeriği
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim; zorunlu ve seçimlik yarıyıllık dersler ile uygula-

malı çalışmalarla yürütülür.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48



(2) Fakültenin öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme
yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(3) Uygulamalı çalışmalar, dersin konusunun gerektirdiği pratik çalışmalar, laboratuvar
çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dersler ve uygulamalı çalışmalar öğretim üyeleri,
öğretim görevlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Uygulamalı çalışmalar, ilgili öğretim
üyesinin gerekli gördüğü hallerde kendi denetimi altında araştırma görevlilerince de yapılabilir.

(4) Öğretim programına ek olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Dekanın
oluruyla, derslerle ilgili konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

Dersler ve pratik çalışmaların amacı
MADDE 12 – (1) Öğretim programındaki derslerin amacı; mevzuat, doktrin, yargı ka-

rarları ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak, hukuk biliminin ve programda
yer verilen diğer bilimlerin tarihi, teorik ve sistematik açıklamalarının yapılmasıdır.

(2) Pratik çalışmaların amacı, derslerin programına giren konuları özellikle uygulama
bakımından ele almak, hukuk kaynaklarını ve yargı kararlarını incelemek;  soru-cevap yönte-
miyle ve kompozisyonlar yazdırılarak öğrencilere hukuki ifade alışkanlığını kazandırmaktır.

(3) Dersler ve pratik çalışmalarda öğrencilerin tartışmalara aktif olarak katılması sağ-
lanır. Öğretim elemanı, pratik çalışmalarda öğrencilere ayrıca ödev verebilir.

(4) Pratik çalışma saati tahsis edilmiş olan dersler dışında kalan dersler ve konulara
ilişkin olarak da Dekanın onayı alınmak şartıyla, serbest pratik çalışmalar yapılabilir.

Derslere yazılma ve akademik danışmanlar
MADDE 13 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, bir yarıyılda öğrencilerin en çok kaç AKTS

kredisi karşılığı ders alabileceklerini ilgili yarıyıl başlamadan önce belirler.
(2) Fakültede kural olarak ders geçme sistemi uygulanır.
(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında, öğretim programında yer alan o yarıyıla ait zorunlu

dersleri ve seçmekle yükümlü oldukları kadar seçimlik dersleri belirleyerek kayıt yenileme sü-
resi içinde Fakülteye bildirirler. Bir seçimlik dersin öğrenci sayısının altı kişiden az olması ha-
linde, bu dersin yapılmaması ve yerine başka bir ders konulmasına Fakülte Yönetim Kurulu
karar verebilir.

(4) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bı-
rakma süresi dolduktan sonra, artık o yarıyıl değiştirilemez ve zorunlu derslere ait hükümlere
tabi olur. Yazıldığı seçimlik dersten başarısız olan öğrenci, o ders öğretim programından kal-
dırılmadıkça, başarısız olduğu ders yerine başka bir seçimlik derse yazılamaz.

(5) Birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu dersi olan öğrenciler
yedinci ve sekizinci yarıyıllardan; birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız ol-
duğu birden fazla dersi olan öğrenciler beşinci ve altıncı yarıyıllardan; üçüncü ve dördüncü
yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi olan öğrenciler yedinci ve se-
kizinci yarıyıllardan ders alamazlar.

(6) Ders seçme ve derslere yazılma işlemlerini kayıt yenileme süresi içinde tamamla-
mayan öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar. Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki
yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o derse yazılamaz ve o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sı-
navına katılamaz.

(7) Dekanlık, kaydını yaptırmak veya yenilemek amacıyla başvuran her öğrenci için
öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları arasından bir akademik danışman ve bir akademik
danışman yardımcısı belirleyebilir. Akademik danışmanlar ve yardımcıları; öğrencilerin
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kurallara uygun biçimde derslere yazılmalarında yardımcı olur ve Dekanlık tarafından talep
edilmesi halinde danışmanı oldukları öğrencilerin faaliyetleri veya başarı durumu hakkında ra-
por verir.

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve se-

çimlik derslerin her birine, toplam saatleri itibariyle en az % 70 oranında devam etmek zorun-
dadır.

(2) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu ile bütünleme
sınavlarına girme hakkını elde edemez ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile aldıkları
notlar geçersiz sayılır.

(3) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavla-
rında başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu
aranmaz.

(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili öğretim elemanları tarafından ya-
pılır. Devam durumunu gösteren listeler, yarıyılın son ders gününü izleyen üç gün içerisinde
Fakülte Sekreterliğine teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yarıyıl İçi Çalışmaları, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Başarı değerlendirme yöntemi
MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları her yarıyıl başında ilk iki hafta içinde, verdikleri

dersin başarı değerlendirme yöntemini belirleyerek Fakülte Sekreterliğine yazılı olarak bildirir.
(2) Başarı değerlendirme yöntemi belirlenirken ilgili dersin içeriğinin yanında; yarıyıl

içi çalışmalarının türleri, en az ve en çok sayısı ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen
sınırlar içinde, yarıyıl içi çalışmalarıyla, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınacak not-
ların, o dersin yarıyıl sonu başarı notuna etkisi ile sınavların “yazılı” veya “yazılı ve sözlü” ya
da “yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü” şeklinde yapılacağı gösterilir.

(3) Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde Fakülte Sekreterliğine bildirilmeyen
dersler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı, 18 inci ve 22 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

(4) Fakülte Sekreterliği başarı değerlendirme yöntemlerini alışılmış usullerle öğrenci-
lere duyurur.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum,

kısa konu sınavı ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar, her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların gün ve

saatleri sınavdan en az yedi gün önce, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenip öğrencilere
ilan yoluyla duyurulur.

(3) Ara sınavlara yarıyıl başında o derse kaydolan öğrenciler katılır. Mazeretsiz olarak
ara sınava girmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi
çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalışmalara katılamayan öğrencilerin mazeretle-
rini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının yetkisindedir.

(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren öğrenciler,
dersi yeniden aldıkları yarıyılda, yarıyıl içi çalışmalarına ve ara sınavlara katılmak zorunda-
dırlar.
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Mazeret sınavı
MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı ola-

rak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önce du-
yurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir.

(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş
günü içerisinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili
mazeretlerin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.

(3) Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili derslerin programlandığı yarıyılın so-

nunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan veya hakları olduğu halde bu sınavlara
girmeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(2) Bu sınavların tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve sınav programları,
sınavların başlangıcından yarıyıl sonu sınavları için en az yedi gün, bütünleme sınavları için
en az beş gün önce idarece ilan olunur.

Tek ders sınavı
MADDE 19 – (1) Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders

nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla, ilgili yarıyıla ait olan sınav hakkını, daha önce açılacak tek ders sınavında
kullanma imkanı tanınabilir.

(2) Tek ders sınavı bu Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve sınav tarihinden
en az beş gün önce duyurulacak gün ve saatte yapılır.

(3) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, ilgili dersten aldığı
yarıyıl içi çalışma notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavından aldığı nota göre belirlenir.

Sınav kurulu ve sınav şekli
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili anabilim dalına mensup öğretim üyeleri, öğretim gö-

revlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Bunların mazereti halinde Dekan sınav için başka
öğretim elemanları görevlendirir.

(2) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yazılı olarak yapılması
esastır. Ancak, sınavların ilgili ders için belirlenen başarı değerlendirme yönteminde belirtilen
diğer şekillerde yapılmasına, dersin öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim
Kurulu karar verir.

(3) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda Dekanlıkça sınav belgeleri bir tutanak tutulmak suretiyle imha edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav olmak isteyen
engelli öğrenci, sınavdan en geç bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu başvurunun
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili öğrenci sınavın ya-
pıldığı gün ve saatte, sorumlu öğretim elemanı tarafından sözlü sınava tabi tutulur. Bu sözlü
sınav ve sonucu dersin sorumlu öğretim elemanının imzasının da bulunduğu bir tutanakla tespit
edilerek diğer sınav sonuçlarıyla birlikte Dekanlığa teslim edilir; söz konusu tutanak sınav ka-
ğıtlarıyla birlikte saklanır.

Sınav programı, sınav kuralları ve sınavlarda disiplin
MADDE 21 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından

Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek ha-
zırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan programa göre, öğrencilere ilan edilmiş gün
ve saatlerde, bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
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(2) Öğrencilerin sınavlara, sınav programına göre hazırlanan listelerdeki gün ve saat-
lerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınav süresi ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında 3 (üç) saati geç-
memek üzere sınavı yapan öğretim üyesince belirlenir. Bu süre içinde sınavı bitirmeyen öğ-
rencilerin cevap kağıtları gözetmenler tarafından alınır.

(4) Sınavın başlamasından sonra, ilk 30 (otuz) dakika hiçbir öğrenci sınav salonundan
çıkamaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemek veya sınav salonundan çıkan öğrenci
olmaması kaydıyla sınava alınabilirler. Bir öğrencinin, zorlayıcı nedenlerle, geçici veya tama-
men sınav salonundan çıkmak durumunda kalması hallerinde, sınav güvenliği ve soruların geç
kalan öğrencilere aktarılmasını önlemek için, idare ve ilgili öğretim elemanları tarafından ge-
reken önlemler alınır.

(5) Cevaplar, Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır; kullanılacak sayfa sayısı ilgili der-
sin öğretim elemanlarınca sınırlandırılabilir. Aksi sınav soru kağıdında belirtilmedikçe, öğren-
ciler sınav sırasında hesap makinesi, bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ile derslerle
ilgili kitap, mevzuat, ders notu ve benzerlerini yanlarında bulunduramazlar.

(6) Sınav süresi bitiminde sınav cevap kağıdını görevli gözetmenlere teslim etmeyen,
kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile yarıyıl içi çalışmalarında intihal
yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit
edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri
alır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortala-
masına göre hesaplanır.

(2) Bütün değerlendirmelerde tam not 100’dür. Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl
sonu veya bütünleme sınavı notunun ve başarı notunun en az 50 olması şarttır.

(3) Başarı değerlendirme yönteminde yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun başarı
notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde
Fakülte Sekreterliğine bildirilmeyen derslerde başarı notu, ara sınav notunun veya birden fazla
ara sınav yapılması halinde bunlardan alınan notların ortalamasının % 40'ı ile yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavında alınan notun % 60'ının toplamı esas alınarak belirlenir.

(4) Bu şekilde hesaplanan başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatis-
tiksel dağılımı ve başarı notu 50 (elli)’nin üzerinde olan öğrencilerin sınıf ortalaması göz önün-
de bulundurularak, harflerle ifade edilecek biçimde, başarı notuna dönüştürülür. Harfli başarı
notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
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(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadır.

(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Sınav sonucu ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 23 – (1) Sınav sonuç listeleri ilgili öğretim elemanları tarafından süresi içinde

hazırlanarak, Üniversitenin veya Fakültenin yetkili organları tarafından belirlenen şekilde ilan
edilir.

(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içinde bir dilekçe ile De-
kanlığa başvurarak, sınav kağıtlarının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(3) Dekanlık, itiraz edilen her sınav için ilgili anabilim dalının öğretim elemanları ara-
sından üç kişilik bir komisyon oluşturur. Anabilim dalında yeter sayıda öğretim üyesi yoksa
bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin
öğretim üyeleri arasından oluşturulur. Komisyon itiraz edilen sınav kağıtlarını yeniden inceler,
sonucu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diplomalar ve Diploma Eki

Diplomalar
MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Fakülte öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik ders-
lere devam edip, bunların tümünden bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre başarılı olarak
lisans programını tamamlayan öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans
Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 25 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci

tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle
hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Değişim Programları

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 26 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversitenin hangi fakülteleri ya da bö-

lümlerinden yatay geçiş yapılabileceğini ve kontenjanları tespit ederek Üniversite Yönetim
Kurulunun onayına sunar. Üniversitenin diğer fakültelerinden Hukuk Fakültesinin sadece üçün-
cü yarıyılına yatay geçiş yapılabilir.
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(2) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturulacak komis-
yon tarafından, adayın fakültesinde almış olduğu hukuk dersleri, bu derslerdeki başarı durumu,
genel not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan sınavda hukuk fakültesine giriş puan türündeki sıralaması dikkate alınmak suretiyle
hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Bu
kararda var ise, öğrencinin sorumlu tutulduğu önceki yarıyılların dersleri de fark dersleri olarak
belirtilir.

(3) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrenciler için, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen fark derslerine devam zorunluluğu yoktur. Bunlar, söz konusu derslerin ara sınavları
ile yarıyıl içi çalışmalarından muaf tutulurlar ve bu Yönetmelikte düzenlenen yarıyıl sonu ve
bütünleme sınavlarına, yine bu Yönetmelikte belirtilen koşullarla katılırlar. Bu öğrencilerin bir
dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersin sınav notunun en az 50 olması şarttır. Bu not, öğ-
rencinin başarı notu olarak kabul edilir.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 27 – (1) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapıla-

bilmesi için;
a) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kon-

tenjan belirlenmiş ve ilan edilmiş olması,
b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin;
1) Önceki yıl içerisinde Fransızcaya dayalı olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim ku-

rumunda okuduğu sınıfın bütün derslerinde başarılı olması,
2) Ders konularının ve içeriklerinin en az % 80 oranında benzer olması,
3) Not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması veya eşdeğer düzeyde bulunması
gerekir.
(2) Fakültenin sadece üçüncü yarıyılına Fransızca öğretim veren hukuk fakültelerinden

yatay geçiş yapılabilir.
(3) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş talebiyle gelen başvu-

rular, uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
raları hükümleri uyarınca incelenip değerlendirilerek karara bağlanır.

(4) Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(5) Fakülteye Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından dikey geçişle öğrenci kabul

edilebilir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ta-
rafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde Fakülteye yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 28 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde,

yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki hukuk fakültesi öğren-
cilerinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu
anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir.

(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek
duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak,
öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini dikkate alarak inceler ve adayların yeterli

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54



olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde
anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu
seçimi yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.

(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki karşılıklarının neler olduğu Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki not
ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu derslerde alınan not-
lar esas alınır.

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi programı esas alındığında eksik ders kalması halinde
başarılı öğrenciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.

(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden
birine gönderilen öğrenciler, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da ya-
rıyıllara karşılık geldiği Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyılları Fa-
kültede de başarmış sayılır. Söz konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden ba-
şarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir
ve başarı durumları hakkında karar verilir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler
öğrenim süresine dahildir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğ-
retim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim
Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt

yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin
başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen
toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları Fa-
külte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK

RAPORLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2010 tarihli ve 27739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüş-
hane Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

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

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFRİKA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, 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) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (AFRİKAM): İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika’nın siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısı,

Afrika’nın dünya siyasetindeki yeri ve Türkiye-Afrika ilişkileri konularında çalışmalar yaparak
Afrika ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak ve yapılan çalışmaları
yakından takip etmek, ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri ve ortak çalışmalar yoluyla Afrika
ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak; Türkiye-Afrika ilişkilerini siyasi,
ekonomik, tarihi ve kültürel temelde değerlendiren çalışmalarla Afrika’nın geleceğinde Türkiye’nin
üstlenebileceği rolün artırılmasına katkıda bulunmak, bu konularda uzman yetiştirmek ve
danışmanlık hizmeti vermektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde ya-

yımlayarak ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.
b) Ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer,

panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek.
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenle-

mek.
ç) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak.
d) Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak.
e) Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konu-

larda ortak çalışmalar yürütmek.
f) İhtiyaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık

hizmeti vermek.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ğ) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

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; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam za-

manlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle ye-
niden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rek-
törün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcı-
sının görev süresi de üç yıldır. Müdürün görevi bittiğinde Müdür yardımcısının görevi de ken-
diliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder.
Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir
Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yıllık faaliyet planını hazırlamak ve

yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe

sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve

Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilen
dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya
da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamla-
mak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç
halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek ve

Müdüre sunmak.
b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değer-

lendirmek.
c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi,
kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdüre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdüre sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve
özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rek-
törün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami
onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna
başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.
b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araş-
tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 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) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Merkez (İAÜ-TARMER): İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; içinde bulunulan toplumun kültür yapısının bilimsel

verilere dayalı olarak araştırılıp incelenmesi, tarihi seyir içinde çeşitli kültürlerin birbirleriyle

ilişkilerinde etkileşimlerinin tespiti, her tür inanç, din, dil, ırk gibi faktörlerin bu oluşum için-

deki rollerinin izlenmesi, çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi-düşünsel, ideolojik, bi-

limsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıka-

rılabilmesi için, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması ve ortaya çıkacak

ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla top-

luma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle

birlikte en geniş anlamda üniversitede yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşa-

bilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane

ve arşiv oluşturmak.

b) Bu kitaplıkta toplumun kültürünü oluşturan her çeşit, tarihi ve güncel, bilim, sanat,

edebiyat, halk kültürü (folklor), felsefe ve benzeri eserleri ve dokümanları toplamak.

c) Günlük basılı ve görüntülü-sözlü medyayı takip etmek. Merkezin çalışmalarında do-

küman teşkil edecek nitelikte olanları, gazete kupürlerini, dergileri, görüntü kayıtlarını, özetler

şeklinde toplayarak arşivlemek.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip

bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite araştırma kurumları vb.

kurumlarla işbirliği yapmak.

e) Merkezin amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve pro-

jelerden uygun görülenlere destek vermek.

f) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı

adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

g) Çalışma ürünlerinden ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan

araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.

ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, pa-

nel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.

h) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla

ortak çalışmalar yapmak.

ı) Çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılar çalıştırmak suretiyle toplum kültürünün

farklı yönlerden analizini sağlamak ve ortak noktaları ortaya çıkarmak.

i) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun gö-

rülen diğer faaliyetleri yürütmek.
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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, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından

konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlen-
dirilir. Ayrıca aynı nitelikte bir veya iki kişi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri
sona ermiş sayılır. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, yokluğunda
yardımcılarından birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı
aydan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden
ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve

danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör tarafından geçici veya sürekli proje değer-
lendirme komitesi kurulabilir. Komitenin değerlendirmelerini Mütevelli Heyetin onayından
sonra uygulamaya koymak.

d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-
lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirler. Müdür tarafından bu esaslara göre uygulama yapmak.

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini
bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektör’ün ona-
yına sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite’nin öğre-

tim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş ki-
şiden az olmamak kaydıyla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık
eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür ta-
rafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez’in her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faa-

liyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.
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b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerek-
tiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik dü-
zeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak,
bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konu-
sunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu
faaliyet raporunu karara bağlamak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve
özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rek-
törün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu azami
onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna
başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması

için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak,
b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ (DOZEM) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/1997 tarihli ve 23202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DOZEM) Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitü-
lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-
rütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin kredi saat değeri ile

öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması
ile bulunan değeri,

ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
d) Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) Enstitü Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim

kurullarını,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) İEÜ-YYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,
h) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
ı) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
k) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Kontenjan ve başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin kontenjanları, hangi

programlardan mezun olanların başvurabileceği ve adaylarda aranacak diğer koşullar ilgili
Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programlarına başvuru
MADDE 6 – (1) Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi

için lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer
kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Apti-
tude Test) ve benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan
az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması koşulu aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu
aranmaz.

Doktora programlarına başvuru
MADDE 7 – (1) Bir adayın doktora programına başvurusunun kabul edilebilmesi için:
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,
b) Lisans derecesiyle başvurmuş ise 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir not ortalama-

sına,
c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE

veya GMAT benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan
az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası
Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS'den veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere
Senato tarafından belirlenen yabancı dil puanı almış olması gerekir.

Yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendiril-

mesinde ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuçları dikkate alınır. Gerekirse, lisans
not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans program başvurularının değerlendirilmesinde lisans not orta-
laması dikkate alınır. Gerekirse mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans program başvurularının değerlendirilmesinde dikkate
alınacak ölçütler ve oranları ile tezli yüksek lisans programı başvurularının değerlendirilme-
sinde ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-
nacağı Senato tarafından belirlenir.

Doktora başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Doktora programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde

ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuçları dikkate alınır. ALES puanı yanı sıra
lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir.

(2) Doktora başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütler ve oranları
ile ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alına-
cağı Senato tarafından belirlenir.
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Değerlendirme jürisi

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvurular ilgili anabilim dalı baş-
kanlığı tarafından kendi bünyesinde oluşturulan en az üç öğretim üyesinden oluşan kabul jüri-
leri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre değer-
lendirme yaparak adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul,
jürinin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve
adaylara duyurulur.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaş-
larının lisansüstü programlara kabulü ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora programlarına başvuran ve ana dilleri doktora programının eğitim dili ile
aynı olan yabancı uyruklu öğrencilerden, ana dilleri dışındaki İngilizce, Fransızca veya Al-
manca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan ilgili yönetmelikte belirlenen asgari puandan az olmamak kaydıyla Senato tara-
fından belirlenen puanın sağlanması koşulu aranır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir
yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir
yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Yatay geçiş başvuruları ilgili enstitü anabilim dalları bünyesinde oluşturulan kabul
jürileri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre de-
ğerlendirme yaparak adayların programa kabulü ve ders/kredi eş değerlendirmesi konusundaki
önerilerini oluşturur. Kesin kabul, jürinin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. 

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süresinin hesabında daha önce öğre-
nim gördükleri süreler göz önüne alınır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının kabulü halinde lisansüstü programda
verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, ka-
yıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript)
verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.

(2) Özel öğrenciler, sonradan lisansüstü programlara öğrenci olarak kaydolması halinde,
özel öğrenci statüsünde alınmış olan derslerden, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun gö-
rülmesi durumunda lisansüstü öğretim programlarında öngörülen derslerin toplam ders kredi-
sinin en fazla %40’ına tekabül eden ders kredisine eşdeğer sayıda dersi lisansüstü programına
saydırabilir ve bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.

(3) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz.
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Anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci değişimi
MADDE 14 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca,

öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süresince
anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul
edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim sü-
resinden sayılır.

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile anlaşmalı üniversitede aldığı dersler ve bunların
başarı notunun nasıl yansıtılacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Öğrenci
değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil yeterliliği
MADDE 15 – (1) Öğretim dili yabancı dilde olan yüksek lisans programlarına kabul

edilen öğrencilerin yüksek lisans programından ders alabilmesi için yabancı dil yeterliliğini
yerine getirmiş olması koşulu aranır.

(2) Yabancı dilde öğretim yapılan yüksek lisans programına başvuran öğrencinin ya-
bancı dil yeterliliğinden muaf olabilmesi için Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve sı-
nav sonucunun geçerliliği en çok üç yıl olan ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının
birinden Üniversite tarafından belirlenen asgari düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya
Üniversitenin düzenlediği İEÜ-YYS'den başarılı olması gerekir.

(3) Öğretim dili başvurulan yüksek lisans programının öğretim dili ile aynı olan ve ta-
mamen bu dilde eğitim yapan yükseköğretim programlarından mezun olanlar mezuniyetlerini
takiben üç yıl içinde Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri durumunda
yabancı dil yeterliğini sağlamış kabul edilir.

(4) Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden ya-
bancı dil koşulu aranmaz. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi uygu-
lanabilir.

(5) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına kabul edilen adaylardan ya-
bancı dil yeterlik sınavında yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık prog-
ramında öğrenim görürler.

(6) Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlilikleri 7 nci maddenin
birinci fıkrasının (ç) bendine göre tespit edilir. Doktora programlarında hazırlık sınıfı eğitimi
verilmez.

Kesin kayıt işlemleri
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne teslim ederek Üniversiteye kesin kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. Kayıt için
gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tara-
fından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli
belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya
tahrifat olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 17 – (1) Her öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemede öğrencinin o dönem alacağı ders-
ler de belirlenir.
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(2) Öğrencinin dönem kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği
dönem dâhil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması
zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri yapıl-
maz.

(3) Açılması halinde, isteğe bağlı yaz döneminde sadece ders alma talebinde bulunan
öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(4) Ders kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslerin
başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, açılmış
olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/ders-
leri bırakamazlar. Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını
danışmanın onayını alarak bizzat yapmak zorundadır.

(5) Herhangi bir dönemde kaydını yenilemeyen öğrencilerin o dönemde kayıtları askıya
alınır. Kaydı askıya alınmış öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim
süresinden sayılır.

(7) Kaydı askıya alınmış öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler kayda geldikleri akademik
yıl geçerli olan öğrenim ücretini ve varsa önceki dönemlerden kalan borcunu ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Akademik yıl
MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki dönemden olu-

şur. Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde öğretim
verilebilir. Yaz okulu sadece iki dönemlik programlar için gerektiğinde açılabilir. Yaz okulu
ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(2) Her öğretim döneminin süresinin belirlenmesinde dönem sonu sınavları hariç 14
hafta (70 iş günü) dikkate alınır. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir.

(3) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/ve-
ya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Öğretim dili
MADDE 19 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizcedir.

Ancak, Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bazı programlar Türkçe veya başka
bir dilde yürütülebilir.

(2) Lisansüstü programlarına kabul edilen veya yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı
dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yapılır.

Danışmanlık
MADDE 20 – (1) Her öğrenciye, ders seçiminde danışmanlık yapmak üzere lisansüstü

programa kabulünden itibaren ilgili anabilim dalı başkanlığının önereceği bir öğretim üyesi il-
gili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır. Senato tarafından
belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri de yüksek lisans programlarında danışman olarak
görevlendirilebilir.
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(2) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı atanır. Yüksek lisans tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri ile Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim gö-
revlileri arasından seçilir.

(3) Doktora programında kayıtlı öğrenciler için ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından,
en geç üçüncü dönemin başına kadar tez danışmanı atanması zorunludur. Tez danışmanı öğre-
tim üyeleri arasından seçilir. Doktora tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanının doktora derecesine
sahip olması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin dönem projesi akademik
danışmanı sorumluluğunda yürütülür.

(5) Tez danışmanının atanması ile akademik danışmanın görevi sona erer.
Öğrenim süreleri
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programlarını tamamlama süresi, varsa bir yıl süreli

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami üç yıldır.
(2) Doktora programlarını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
(3) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler, öğrenimlerine ilgili döneme ait öğ-

renim ücretlerini ödemek koşulu ile uzatmalı öğrenci olarak devam ederler. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu süreler içinde doktora derslerini tamamlayamayan öğrenciler, ilgili döneme
ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile uzatmalı öğrenci olarak doktora derslerini alabilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu sürelerde, ilgili döneme/dönemlere ait öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile uzatmalı öğrenci olarak kayıt yenileme işlemleri yapılır. Bu du-
rumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Öğretim programları ve ders yükü
MADDE 22 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçeve-

sine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında ön-
görülecek dersler ile İEÜ/yerel ve AKTS kredileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(2) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğ-
rencinin akademik/tez danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak ilgili Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından karara bağlanır.

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68



(3) Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerden, gerekli görüldüğü hallerde, prog-
rama devam edebilmesi için ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından ek başarı
koşulları talep edilebilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 23 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saat-
lerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatle-
rinin yarısından oluşur.

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, her dönem için yirmi beş-otuz saat arası

öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders
saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum,
sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün
zamanı ifade eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, aldıkları tüm ders, seminer, proje ve benzeri çalışmalarına
YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından kabul edilen oranda devam etmek
zorundadır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir ve öğrencinin
başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 25 – (1) Gerekli görüldüğü durumlarda öğrencilere kabul edildikleri lisans-
üstü programının gerektirdiği akademik altyapının sağlanması için bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programının süresi iki dönemi aşamaz ve bu programda geçi-
rilen süreler lisansüstü programlardaki azami sürelerin dışında sayılır.

(2) Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, kabul edildiği lisansüstü programa yö-
nelik dersler alabilir. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınacak dersler, yüksek lisans prog-
ramına kabul edilen bir öğrenci için lisans seviyesinde; doktora programına kabul edilen öğ-
renciler için lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki dersler arasından danışmanı tarafından
belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı için alınan derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği
lisansüstü programda kullanılamaz ve lisansüstü programda yer alan derslerin genel not orta-
lamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili
Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü prog-
rama yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş
olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD
notu ve en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul
edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık
programı derslerinin tümünü en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlaması
gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa baş-
layamazlar. Bu durumdaki öğrencilere 55 inci maddedeki ilgili hükümler uygulanır.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve/veya

dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tu-
tularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için
ayrıca bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belir-
lenir. İlgili birimlerin onayı alınmadan dönem sonu sınavının zamanı ve tarihi değiştirilemez.

(2) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate alınarak Öğrenci İşleri Mü-
dürlüğünce kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu/bütünleme sınavına
girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Düzenlenecek mazeret sınavı, on beş gün
içerisinde yapılır. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için I (Eksik) notu verilir.
I notunun diğer bir harf notuna çevrilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili Enstitü Kurulu
tarafından karara bağlanır.

(4) Dönem sonu ders notu, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne bildirilir. Notlar Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edildiğinde kesinleşir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 27 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem

sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi
veren öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağır-
lıkları, Üniversitenin internet sitesinde öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere kayıtlandıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Yüksek li-
sans öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kre-
dili ders ise en az CC, kredisiz ders ise S veya P notu alması gerekir. Doktora öğrencisinin bir
dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CB,
kredisiz ders ise S veya P notu almış olması gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğ-
retim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler FF, kredisiz dersler U veya NP notu
olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi çerçevesinde
gerçekleştirilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösteril-
miştir.

a)
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-l00 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
49 ve aşağısı FF 0,00

b) NA (Devamsız) notu, derse devam ve/veya yıl içi yükümlülüklerini yerine getirme-
diği için dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeden, öğrencilere dersi veren öğretim elemanı
tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak
işlem görür.   
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(3) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla

olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde ye-
rine getiren öğrencilere verilir.

ç) NP (Başarısız devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden
fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde
yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

d) EX (muaf) notu, öğretim planlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere
verilir.

e) NI (ortalamaya katılmayan) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla
aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf
notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı ol-
duğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

f) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders
için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem
notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak,
özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders ka-
yıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlar-
daki bu işlemler dersin verildiği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ve ilgili Enstitü’nün
yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendi-
liğinden FF, NP veya U notuna dönüşür.

(4) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-
bakı ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Notların açıklanması ve not durum belgeleri

MADDE 28 – (1) Dönem sonu ders notları akademik takvimde belirtilen tarihler içe-
risinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

(2) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptır-
dıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları
not durum belgesi (transkript) üzerinde gösterilir. Not durum belgelerinin onaylı kopyaları öğ-
rencinin veya ilgili kurum ve kuruluşların isteği üzerine verilir.

Maddi hata

MADDE 29 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde
itiraz edilebilir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan, dönem sonu ders notları ile
ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanı-
nın başvurusu üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi
başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Mü-
dürlüğü tarafından öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
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(2) Not ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi
ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin
toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler
için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılarsa genel
not ortalaması elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki ilk iki hane kullanılır.

(3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan
en son not; öğretim programından çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir
dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.

Derslerde başarı ve ders tekrarı

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabil-
mesi için gereken koşullar 27 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenir.

(2) Öğrenciler programlarında zorunlu derslerden başarısız oldukları takdirde bu ders-
leri açıldığı ilk dönemde öncelikle tekrar almakla yükümlüdürler. Bu dersler seçmeli ya da son-
radan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler, bu derslerin yerine intibak çizelgelerinde
karşılık gösterilen dersleri veya danışmanları tarafından önerilen ve ilgili Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından uygun görülen başka dersleri alır.

(3) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla en geç üç dönem içeri-
sinde başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri
açılması halinde alabilir.

(4) Tekrarlanan derste, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından
düşürülür ve en son dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır.

Derslerden muafiyet

MADDE 32 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğren-
ciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, Üniversiteye ilk
kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, talep edilen belgeleriyle birlikte ilgili
Enstitüye başvurmaları gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir programda alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yük-
seköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(3) Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için ve ka-
yıtlı olunan öğretim programında yer alan derslerin en fazla %40 ders kredisine eşdeğer sayı-
daki dersten muafiyet verilebilir. Bu hükmün uygulanmasındaki toplam ders kredisinin hesa-
bında İEÜ/yerel kredisi olmayan dersler dikkate alınmaz.

(4) İEÜ’deki lisans öğrenimleri sırasında yüksek lisans programlarından alınan dersler
Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, ilgili yüksek lisans programındaki derslere
eşdeğer sayılabilir. Bu şekilde alınan dersler yüksek lisans not ortalamasına dâhil edilir.

(5) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan muafiyet verilmiş ders-
lere EX notu verilir. Bu notlar GNO ve DNO hesabına katılmaz.

(6) İlgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenen bilimsel
hazırlık programındaki dersler için muafiyet sınavı açılabilir.

(7) Muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı gerekleri
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 İEÜ/yerel kredisinden az

olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışması olmak üzere toplam
120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans semineri ve tez çalışmasının İEÜ/yerel kredisi
yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(2) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Bu dersler izlediği programın ders yüküne
sayılmaz ve öğrencinin transkriptine NI olarak işlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Bu
dersler izlediği programın ders yüküne sayılır ve dersin başarı notu öğrencinin transkriptine
işlenerek DNO ve GNO hesabında dikkate alınır.

(4) Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya ka-
dar tekrar edilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ayrıca bir tez hazırlayıp

sunar. 
(2) Öğrenci, en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve

varsa teze ilişkin derslere kayıt yaptırmakla yükümlüdürler.
(3) Yüksek lisans tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar tez

danışmanı tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.
(4) Öğrenci, tezini Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü

programın öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.
(5) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Enstitü anabilim

dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, jüri önerisiyle birlikte tezin cilt-
lenmemiş bir kopyasını ilgili Enstitüye iletir. Enstitü tarafından şeklen kabul edilen ciltlenme-
miş kopya, tüm jüri üyelerine teslim edilir.

(6) Tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisini takip eden iki hafta içinde Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki
başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya
beş kişiden oluşur. Ayrıca, iki yedek jüri üyesi belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez
sınavı tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
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(10) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir
tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(11) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili
şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-
landırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(12) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri
üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az bir kopyası ile istenilen sayıdaki elektronik kopyasını
tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yö-
nünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

(13) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları ge-
rekir. Azami süre içerisinde tezini tamamlamayan öğrencilere 55 inci maddedeki ilgili hükümler
uygulanır.

(14) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç
kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez
sınavı sonunda U notu alan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrencilere 55 inci mad-
dedeki ilgili hükümler uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans programı gerekleri

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ/yerel kredisinden
az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersi olmak üzere toplam
90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesinin İEÜ/yerel kredisi yoktur ve başarılı veya ba-
şarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olmak koşuluyla, en çok üç adet lisans dersi alabilir. Bu dersler izlediği programın ders yüküne
sayılmaz ve öğrencinin transkriptine NI olarak işlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Bu
dersler izlediği programın ders yüküne sayılır ve dersin başarı notu öğrencinin transkriptine
işlenerek DNO ve GNO hesabında dikkate alınır.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre
tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya ka-
dar tekrar edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı gerekleri

MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için toplam 21 İEÜ/yerel kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ile
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 42 İEÜ/yerel
kredilik on dört adet ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenciler, daha önceki öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararıyla kayıtlı olduğu programda öngörülen derslerin dışında en çok üç adet
lisans ve/veya lisansüstü dersleri alabilir. Bu dersler izlediği programın ders yüküne sayılmaz.

(4) Öğrenciler, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği
programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir. Bu derslerden, lisans derecesi ile başvuran öğ-
renciler için lisans seviyesinde, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek li-
sans seviyesinde olanlar öğrencinin transkriptine NI olarak işlenir. Başarısız olunan dersler
veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavları en geç Haziran ve Aralık aylarında olmak

üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci dönemin, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik
sınavına girmesi zorunludur. Bu süre içinde yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler, takip eden
dönemlerde uzatmalı öğrenci statüsünde kayıt yenileme işlemleri yaparak sınava girebilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandı-
rılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Doktora yeterlik sınavları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğretim üyeleri ara-
sından atanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla öğretim üyelerinden oluşan sınav jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve
sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.

(4) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili Enstitüye tutanakla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girecekleri dönemlerde kayıt yenileme yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi gerekir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yü-
künü tamamlamış olsa bile, toplam İEÜ/yerel kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartı ile faz-
ladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğren-
cilere bu dersler için NI notu verilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçebilme şartları Senato
tarafından kararlaştırılır.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde

ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme ko-
mitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve
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dışından birer üye olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının
olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin
kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

(2) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araş-
tırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir ve bu karar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve bir sonraki dönemde tekrar
tez önerisi sunulur.

Tez 

MADDE 39 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, top-
lantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve takip eden bir yılın çalışma planı belirtilir.

(2) Doktora tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar Komite
tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.

(3) Öğrenci, tezini Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü
programın öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır. Öğrenci, gerekli yü-
kümlülüklerini yerine getirmek suretiyle doktora tez savunmasına girebilir.

(4) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Enstitü anabilim
dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, jüri önerisiyle birlikte tezin cilt-
lenmemiş bir kopyasını ilgili Enstitüye iletir. Enstitü tarafından şeklen kabul edilen ciltlenme-
miş kopya, tüm jüri üyelerine teslim edilir. 

(5) Doktora öğrencilerinin doktora tez sınavına alınabilmeleri için; SCI (Science Cita-
tion Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts Humanities Citation Index)
endeksinde veya Senatoca kabul edilen uluslar arası endekslerde yer alan dergilerden birinde,
doktora çalışma alanıyla ilgili en az bir yayın yapmış olmaları veya bu alanda bir yayının kabul
edilmiş olması gerekir.

(6) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisini takip eden iki hafta içinde Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğ-
retim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş
kişiden oluşur. Ayrıca, biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek jüri üyesi
belirlenir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi ve yeri Enstitü tarafından
tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
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(8) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğun-
lukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı Enstitüye tez savunmasını izleyen üç
gün içinde tutanakla bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemlerde
kayıt yaptırması gerekir.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan, doktora tezinde başarılı
olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kay-
dıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üye-
lerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bu-
lunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

(12) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları ge-
rekir. Azami süre içerisinde tezini tamamlamayan öğrencilere 55 inci maddedeki ilgili hükümler
uygulanır.

(13) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç
kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez
sınavı sonunda U notu alan öğrenciler başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrencilere 55 inci mad-
dedeki ilgili hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 40 – (1) Öğrencinin lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanabil-

mesi için GNO’sunun en az 3.00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
a) Tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak, progra-

mında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez sınavından başarılı olmak.
b) Tezsiz yüksek lisans programı için en az 90 AKTS kredisini tamamlayarak, progra-

mında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olmak.
c) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS kredisini

tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez sı-
navında başarılı olmak.

ç) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 240 AKTS
kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve yeterlik sınavı, tez önerisi
ile tez sınavında başarılı olmak.

(2) Mezuniyet için yukarıda belirtilen gerekli koşulları sağladığı belirlenen tezli yüksek
lisans programı öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması; tezsiz yüksek lisans programı öğ-
rencilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen doktora öğrencilerine doktora
diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki progra-
mın onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamam-
layan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine ayrıca kendi-
sine verilir.
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(5) Öğrencilerin mezuniyeti enstitü yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Dip-
lomaya mezuniyet tarihi olarak enstitü yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(6) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(7) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-

dan belirlenir.
(8) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Enstitü

Müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.
(9) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının

verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir de-
faya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresini taşıyan diploma verilir.

(10) Mezunlar için ayrıca akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde ta-
nınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Ayrılma, Ücretler ve Diğer Hususlar

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 41– (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak,

Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir. Çeşitli nedenlerle Üniversiteden ayrılan öğrenci-
lerin, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrencilerden o döneme ilişkin öğrenim ücreti alınmaz.

b) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan
öğrenciler, o döneme ilişkin öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu öğrencilerin, varsa o
dönem için ödediği ücret iade edilmez. Eksik ödeme yapılmış ise yükümlü olduğu dönem öğ-
renim ücretinin tamamlanmış olması gerekir.

İlişik kesme
MADDE 42 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, çıkarılan veya me-

zun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri ala-
bilmeleri için, varsa kalan öğrenim ücretlerini ve diğer ödeme yükümlülüklerini Üniversite ta-
rafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

Ücretler
MADDE 43 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,

ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen
ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını
Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrenciler kaydı askıya alınmış
öğrenci statüsüne geçer.

(3) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

Burslar
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslarla ilgili esaslar

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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Sağlık işleri
MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Disiplin işlemleri
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma
MADDE 47 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli ma-

zeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akade-
mik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle ilgili Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.

(2) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi kabul edilmez.
Kayıt dondurma süreleri
MADDE 48 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, lisansüstü

programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde Enstitü Yö-
netim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt
dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Müracaat şekli ve süresi
MADDE 49 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin bel-

geleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Öğ-
renci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konul-
maz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma
halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi
MADDE 50 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde nor-

mal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt
dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenim-
lerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile
ispatlamak zorundadırlar.

Tebligat
MADDE 51 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin Üni-

versiteye bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu
adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin
mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası Üniversitede ilan edilmek suretiyle tebligat ta-
mamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, yeni adreslerini
Üniversiteye kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üni-
versitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış
sayılır.
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Ölçme ve değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması
MADDE 52 – (1) Ölçme ve değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje,

film, tasarım, laboratuar ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç, son işlem
gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Kurum içinde tezli veya tezsiz programlara geçiş
MADDE 53 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 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 enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve kayıtlı olduğu doktora programında sunulan
derslerden en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçe-
bilir. Bu öğrencilerin, bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, ilgili Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Bu öğrencilerin intibak ettirildikleri yüksek lisans prog-
ramından mezun olabilmeleri için en az bir dönem kayıtlı öğrenci olarak bulunmaları ve ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öngörülen dersleri almaları gerekir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak öğretim programları
MADDE 54 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği tesis

edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir.
(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İntibak İşlemleri

İntibak işlemleri
MADDE 55 – (1) Bilimsel hazırlık programı gereklerini 25 inci maddede belirtilen

azami süreler içinde yerine getiremeyen öğrenciler, ilgili döneme/dönemlere ait öğrenim üc-
retlerini ödemek koşulu ile program gereklerini yerine getirene kadar uzatmalı öğrenci olarak
öğrenime devam edebilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Ders aşamasında olan lisansüstü programı öğrencilerinden azami süre içinde veya
azami süre dışında üst üste veya aralıklı olarak toplamda dört dönem kayıt yenilemeyenlerden
başarılı oldukları dersleri tekrar etmeleri veya ilave ders almaları istenebilir. Bu öğrencilerin,
öğretim programlarında değişiklik yapılmış ise, uygulanan en son programa intibakları yapı-
lır.

(3) Azami süre içinde tezini tamamlayamayan lisansüstü öğrenciler aynı veya yakın
alandaki bir tezsiz yüksek lisans programına geçirilebilir. Tezli programda devam etmek iste-
yenlerden danışmanının uygun görmesi halinde ilave dersler alması istenebilir ve/veya başka
bir tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı
olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir.

(4) Tez aşamasında olan yüksek lisans programı öğrencilerinden azami süre içinde veya
azami süre dışında üst üste veya aralıklı olarak toplamda iki dönem kayıt yenilemeyen veya
kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak iki kez NP notu alan öğrenciler
aynı veya yakın alandaki bir tezsiz yüksek lisans programına geçirilebilir. Tezli programda
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devam etmek isteyenlerden danışmanının uygun görmesi halinde ilave dersler alması istenebilir
ve/veya başka bir tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilir. Fazladan alınan kredili
derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir.

(5) Tez önerisi veya tez aşamasında olan doktora programı öğrencilerinden azami süre
içinde veya azami süre dışında üst üste veya aralıklı olarak toplamda iki dönem kayıt yenile-
meyen veya kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak iki kez NP notu alan
öğrenciler aynı veya yakın alandaki bir tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçirilebilir.
Doktora öğrenimine devam etmek isteyenlerden danışmanının uygun görmesi halinde ilave
dersler alması istenebilir ve/veya başka bir tez danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilir.
Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir.

(6) Yeterlik sınavı aşamasında olan doktora öğrencilerinden azami süre içinde veya aza-
mi süre dışında üst üste veya aralıklı olarak toplamda iki dönem kayıt yenilemeyenlerin başarılı
oldukları dersleri tekrar etmeleri veya ilave ders almaları istenebilir. Fazladan alınan kredili
derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir. Bu öğrenciler aynı veya
yakın alandaki bir tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçirilebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavından iki kez üst üste veya aralıklı olarak başarısız olan öğ-
rencilerden başarılı oldukları dersleri tekrar etmeleri veya ilave ders almaları istenebilir, başka
bir tez danışmanı atanabilir veya aynı veya yakın alandaki bir tezli veya tezsiz yüksek lisans
programına geçirilebilir.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programını azami süresi içinde tamamlayamayan veya
GNO’su 3,00’ün altında olan öğrenciler ilgili döneme/dönemlere ait öğrenim ücretlerini öde-
mek koşulu ile uzatmalı öğrenci olarak öğrenime devam edebilirler. Bu durumda, ders ve sı-
navlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

(9) Doktora programında yer alan dersleri azami süre içinde tamamlayamayan veya
GNOsu 3,00’ün altında olan ve bu nedenle de yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ilgili dö-
neme/dönemlere ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile uzatmalı öğrenci olarak kayıt yeni-
leme işlemleri yapılır. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 3/7/2011 tarihli ve 27983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 30 uncu maddenin ikinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz

döneminde ders aşamasına ilk kez geçen öğrenciler için uygulanır. Bunun dışındaki öğrencilerin
not ortalamaları İEÜ/yerel kredisine göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2005 tarihli ve 25871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 - Lisansüstü eğitim; yüksek lisans, doktora öğretimi ile sanat dallarında ya-
pılan sanatta yeterlik programlarından oluşur.

Lisansüstü programlar; Enstitünün anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve
yürütülür. Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile
bir Enstitü Anabilim veya Anasanat dalında o Enstitü Anabilim veya Anasanat Dalından değişik
bir ad taşıyan bir Enstitü programı da açılabilir.

Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü öğretim
yapmak üzere; bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplinlerarası
bir Enstitü Anabilim Dalı kurulabilir. Bu tür Enstitü Anabilim Dalının başkanları, ilgili Dekan-
lıkların görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. 

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve ve-
rilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uy-
gulamalara ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alına-
rak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Normal öğretim ve İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çer-
çevesinde Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tez-
siz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı
açılamaz.

Normal öğretim ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz
olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile
ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı enstitü yönetim kurulunun
teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
belirlenir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (2),
(3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracaklar hariç, ÖSYM tarafından yapılan
ALES’ten ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen puan türünden en az 55 puan
almış olmak. 

3) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracaklar hariç, Üniversite Yönetim Kurulunca
görevlendirilen birim tarafından yapılan yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan
veya YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavla-
rının birinden, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen bir puan almış olmak.

4) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans mezuniyet
notu ve mülakat veya yazılı sınav sonucu değerlendirilir. ALES puanının %50'si, lisans mezu-
niyet notunun %20’si ve mülakat veya yazılı sınav sonucunun %30’unun toplamı alınarak ya-
pılan değerlendirmede toplam en az 65 puan almış olmak (sıralama en yüksek puan alandan
başlayarak yapılır) gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans me-
zuniyet notu ile mülakat veya yazılı sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır. Lisans mezu-
niyet notunun % 40’ı ile mülakat veya yazılı sınav notunun % 60’ının toplamı alınarak yapılan
değerlendirmede toplam en az 65 puan almış olmak (sıralama en yüksek puanı alandan başlayarak
yapılır) gerekir. Mülakat ya da yazılı sınav yapma seçenekleri anabilim/anasanat dalı kurulu
tarafından karara bağlanır. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabu-
lünde de tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/7/2005 25871
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/8/2009 27317
2- 5/12/2011 28133
3- 27/8/2012 28394
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans, lisans eğitim ve öğretimini düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş

Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışındaki fakülteler, yüksekokullar ve mes-
lek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
b) Çift ana dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eşzamanlı

ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,
c) Danışman: Öğrencilere, eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili konularda reh-

berlik yapmak üzere bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen
öğretim elemanını,

ç) Ekle-sil-onayla: Öğrencilerin almak istediği dersleri son defa kontrol etme, düzeltme
ve onaylama işlemini,

d) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve

meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksek-

okul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) İsteğe bağlı ders: Bir program müfredatında yer alan ancak öğrencilerin almak zo-

runda olmadıkları dersi,
ğ) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı

faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,
h) Kullanıcı adı: İnternet ve otomasyon uygulamalarında kişinin kimliğini doğrulamayı

sağlayan Üniversite tarafından her bir öğrenci ve personelin kullanımı için verilen adı,
ı) Meslek Yüksekokulu: Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,
i) Ortak seçmeli ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen beden eğitimi

ve güzel sanat dallarındaki dersleri,
j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,
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k) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): Merkezi öğrenci işlemlerinin yürütüldüğü
Rektörlük birimini,

l) Öğretim elemanları: Üniversitede tam ya da yarı zamanlı çalışan öğretim üyeleri, öğ-
retim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

m) Ön koşullu ders: Daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu ile alınabilen
dersi,

n) Program: Bölümde yürütülen önlisans ve lisans düzeylerinde diploma derecesine
yönelik, tanımlı bir müfredata göre uygulanan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

o) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Seçmeli ders: Bir program müfredatında, öğrencilerin seçmeli dersler grubundan se-

çerek aldığı dersi,
p) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
r) Sistem: Üniversite bünyesinde kullanılan öğrenci ve personel işlemlerinin yürütül-

düğü yazılımları,
s) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
ş) Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu: Rektör tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısının başkanlığında; ilgili meslek yüksekokulu müdürleri ve okul-sanayi işbirliğini
sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşan Kurulu,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
u) Yan dal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra,

başka bir alanın temellerini öğrenmek için takip ettiği programı,
ü) Yan koşullu ders: Bir veya birkaç dersin önceki yarıyıllarda başarılması ya da aynı

yarıyılda beraber alınması koşulu ile alınabilen dersi,
v) Yarıyıl: Bir akademik takvimdeki güz veya bahar yarıyıllarını,
y) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,
z) Zorunlu ders: Bir program müfredatında, öğrencilerin mezun olabilmek için almak

zorunda olduğu dersi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payı, Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 5 – (1) Öğrenci, ders almak veya sınav hakları ile diğer koşulları yerine ge-

tirmek istediği her yarıyıl başında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretini güz ve bahar yarıyıllarından (Bakanlar Kurulu kararı ile harç ödeme istisnası tanınan
öğrenciler hariç) önce akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öder.

(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin
ders kaydı yapılmaz/yarıyıl kaydı yenilenmez ve o yarıyıla ait öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

(3) Bir programın hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar yarıyılla-
rında yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren
ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğ-
renci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Bir programın hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflarda öğrenciler, güz ve bahar yarıyılla-
rında yarıyıl ortalamasına göre sıralanır. Bu sıralama sonucunda her yarıyılda ilk %10’a giren
birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını
öder.
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Üniversiteye kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptırabilmek

için, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar için ilgili sınavda başarılı olmak,
diğer programlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili progra-
ma yerleştirilmiş olmak, uygulama esasları Senato tarafından belirlenen Yurt Dışı Öğrenci Seç-
me Sınavı ve diğer kabul koşullarını sağlamış olmak veya yatay geçiş yapmış olmak gerekir.

(2) Başka bir üniversiteden yatay geçiş isteğinde bulunan öğrencilerin Üniversiteye ka-
yıt yaptırabilmeleri için, 8 inci maddeye göre ilgili yönetim kurulu tarafından başvurusunun
onaylanmış olması gerekir.

(3) Öğrenci adayının Üniversiteye kayıt yaptırabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı ve Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları sağlaması ile istenen belgelerle
birlikte şahsen başvurması gerekir.

(4) Üniversiteye kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mev-
zuat hükümleri doğrultusunda ÖİDB tarafından belirlenerek Üniversite web sayfasında ilan
edilir.

(5) Üniversiteye kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

(6) Süresi içinde Üniversiteye kaydını yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi olma hakkını
kaybeder.

(7) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında girmek istediği muafiyet sınavlarına başvur-
mak zorundadır.

(8) Öğrenci, Üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra birinci yarıyılında hazırlık sınıfı/bi-
rinci yarıyıl dersleri doğrudan sistem tarafından öğrencinin üzerine yüklenir. Öğrenci değiştir-
mek istediği dersler var ise ekle-sil-onayla tarihlerinde bu ders değişiklerini yapabilir. Hazırlık
sınıfı/birinci sınıf öğrencilerin ilk yılındaki ders kayıt işlemlerinde danışman onayı aranmaz.
Öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanabilmek için, 19 uncu mad-
dede belirtilen esaslar çerçevesinde derslerine kaydolmak zorundadır.

(9) Ders kaydı yaptıran öğrenci, 19 uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ekle-
sil-onayla işlemlerini yapmak ve birinci yarıyıl derslerinin son şeklini onaylamak zorundadır.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak için, öğrenimleri sü-

resince güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt ye-
nilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi,
ders kaydı ve ekle-sil-onayla işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıt yenileme işlemleri öğrencinin kendisi tarafından gerçekleştirilir.
(3) Kayıt yenilemek isteyen öğrencinin ilgili yarıyıla ait, 5 inci maddeye göre belirlenen

öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinden
Bakanlar Kurulu kararı ile muaf olan öğrenciler hariç, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öde-
meyen öğrencinin kayıt yenileme işlemlerini yapmasına otomasyon sisteminde izin verilmez.

(4) Sadece öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ancak, ders kayıt işlemlerini ta-
mamlamayan öğrencinin ilgili yarıyıllarda kaydını yenilemediği kabul edilir, derslere devam
etmesi ve sınavlara girmesi durumunda devamları ve sınavları geçersiz sayılır. Açılma yeter-
liliğini sağlamayan dersler öğrencinin üzerinden otomatik olarak silinir. Ders kaydını yapıp,
ekle-sil-onayla işlemini yapmayan öğrencilerin ders kaydındaki seçmiş olduğu diğer dersleri
kesinleşmiş olur.
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(5) Öğrencinin ders kayıt ve ekle-sil-onayla işlemleri, 19 uncu maddede belirtilen esas-
lar çerçevesinde danışman gözetiminde öğrenci tarafından gerçekleştirilir.

(6) Ders kayıt ve ekle-sil-onayla işlemi, öğrenci ve danışmanın sistem onayı verme iş-
leminden sonra tamamlanmış kabul edilir.

(7) Öğrenci kayıt yenileme işlemlerini yapmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme
işlemlerinden sorumludur.

(8) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ancak, mazeretleri ilgili yönetim ku-
rulunca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini ekle-sil-onayla tarihlerinde yaptırabi-
lir.

(9) Ekle-sil-onayla tarihlerinde de kayıt yenileme işlemini tamamlamayan öğrencinin
ilgili yarıyılda kaydını yeniletmediği kabul edilir.

(10) Mazeretli kayıt yenileme işlemi, eğitim-öğretim süresi içinde en fazla iki defa ya-
pılabilir.

(11) Öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(12) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.
(13) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine

getiremeyen öğrenciler, bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme
işlemlerini yapmak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilerden staj koşulunu yerine getirmeyen-
ler, hiçbir öğrencilik hakkından yararlanmamak koşuluyla kaydını yeniletmeyebilir.

(14) Bütün derslerinden geçer ya da koşullu geçer not aldığı halde, 43 üncü maddede
belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayamadığı için ders tekrarı yapmak veya yeniden ders al-
mak zorunda olan öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar ilgili yarıyıl için kayıt yeni-
leme işlemlerini yapmak zorundadır.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarına yapılacak yatay öğrenci
geçişleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) İlgili yönetim kurulu tarafından yatay geçiş talepleri değerlendirilir, ilgili mevzuat
çerçevesinde uygun görülen başvurular onaylanır. Başvurusu onaylanan öğrencilere uygula-
nacak intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçişi uygun bulunan
öğrencilere ilişkin ilgili akademik birim tarafından alınan karar, öğrencilerin e-posta adreslerine
gönderilerek tebliğ edilir, Üniversite web sayfası ile ilgili akademik birim web sayfasında so-
nuçlar ilan edilir. Söz konusu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları bu Yönetmelik hükümlerine
göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başvuran dikey geçiş öğrencileri,
ÖSYM tarafından yerleştirilir. Dikey geçiş öğrencilerinin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve
24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Uluslararası ortak program ve yabancı uyruklu öğrenci kayıtları
MADDE 10 – (1) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Üni-

versite’nin yurtdışındaki bir üniversite ile ortak düzenleyeceği programlara ait öğrencilerin ka-
yıt işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ve 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğ-
retim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler
MADDE 11 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer

üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu ka-
rarıyla, özel öğrenci statüsünde bir yarıyılda en fazla iki derse kayıt olabilir.

(2) Özel öğrenciler, kayıt oldukları ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorun-
dadır.

(3) Özel öğrencilere, ilgili akademik birim tarafından durumlarını gösteren bir belge
verilir.

(4) Özel öğrenciler kayıt olduğu her ders için, belirlenen öğrenci katkı payının/öğrenim
ücretinin iki katını, tam zamanlı misafir öğrenciler ise ders almak istenen bölüme ait o yıl için
belirlenen yarıyıl ücretini öderler.

(5) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler özel öğrenci olamaz.
Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı
oldukları yarıyıllarda özel öğrenci/misafir öğrenci olamaz.

(6) Yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunda önlisans ve lisans dü-
zeyinde eğitim gören öğrenciler, bir veya iki yarıyıl için Üniversitede tam zamanlı misafir öğ-
renci olarak ders almak için başvurabilirler. Aynı kapsamda, öğrenciler de diğer üniversitelerden
ilgili koşullara bağlı kalarak misafir öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Misafir öğ-
renci başvuruları ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokuluna yapılır, başvurular ilgili
Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(7) Özel ve misafir öğrenci işlemlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar, Senato tarafın-
dan belirlenir.

(8) Özel veya misafir öğrenci olarak alınan derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olunan
programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıl

esasına göre düzenlenir. Ancak, Senato Kararı ile eğitim-öğretim üç yarıyıl olarak düzenlene-
bilir.

(2) Senato Kararı ile ayrıca Yaz öğretimi açılmasına karar verilebilir.
(3) Bir yarıyıl, en az yetmiş öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu süreye dahil de-

ğildir.
(4) İlgili kurullar bir dersin iki yarıyıl olarak açılmasına karar verebilir.
(5) Staj ve benzeri uygulamalar, güz ve bahar yarıyılları dışında yaptırılabilir. İlgili ya-

rıyıla ait derslerin devam koşulunu sağlamış öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında staj ve ben-
zeri uygulamaları yapabilirler.
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(6) Yaz döneminde hangi derslerin açılacağına ilgili kurullar karar verir. Yaz dönemi
eğitim ve öğretimi; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

(7) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan
ilan edilir. Senato, gerekli gördüğünde akademik takvim üzerinde değişiklik yapar ve ilan eder.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 13 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün birinci öğretim yapılır. Ancak,

Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün ikinci öğretim ve uzaktan öğretim
yapılabilir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programla-
rındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki önlisans programlarının normal süresi yaz dönemleri

hariç dört yarıyıldan oluşan iki yıl, lisans programlarının normal süresi yaz dönemleri hariç
sekiz yarıyıldan oluşan dört akademik yıldır.

(2) Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede mezun olabilir.
(3) Önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi, yaz dönem-

leri hariç sekiz yarıyıldan oluşan dört akademik yıldır.
(4) Lisans programları için azami öğrenim süresi yaz dönemleri hariç ondört yarıyıldan

oluşan yedi akademik yıldır.
(5) Dil ve Bilimsel Hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre yukarıdaki sürelere dahil de-

ğildir.
Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Öğretim dili bakımından programlar; Türkçe programlar, yabancı

dil hazırlık sınıfı olan Türkçe programlar, kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan prog-
ramlar ve yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar şeklinde isimlendirilir.

(2) Yabancı dille verilen dersler dışında Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir.
Müfredat
MADDE 16 – (1) Öğrencinin bir programı takip edebilmesi ve mezun olabilmesi için

gerekli koşullar müfredat ile tanımlanır. Program müfredatı, Yükseköğretim yeterlilikler çer-
çevesine göre programın yürütüldüğü birimlerde hazırlanır, ilgili kurullar ve Senato tarafından
onaylandıktan sonra uygulanır. Müfredatları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen prog-
ramlarda Yönetmelik hükümlerinin nasıl uygulanacağına Senato karar verir.

(2) Müfredat, öğrencinin mezun olabilmesi için başarmak zorunda olduğu dersler ile
varsa tamamlaması gerekli bilimsel ve sosyal etkinlik puanı, proje, staj, seminer ve benzeri di-
ğer koşullardan oluşur. Öğrencinin mezuniyet için tamamlaması gereken staj ve diğer ders dışı
tüm etkinlikler kredilendirilir.

(3) Müfredatta belirtilen her bir dersin yarıyıllık ya da yıllık olduğu, yarıyılı ya da yılı,
kredisi, haftalık teorik ve uygulama ders saati, varsa ön koşul ve yan koşullar belirtilir.

(4) Tanımlanmış ya da değişiklik yapılmış bir program müfredatı takip eden akademik
yılda uygulanır.

(5) Program müfredatının her bir yarıyılı, ders ve/veya staj ve benzeri faaliyetler olmak
üzere toplam 30 krediden oluşur. Bir yarıyıl için belirlenen derslerin haftalık teorik ve uygulama
saatlerinin toplamı en fazla 30 olacak şekilde düzenlenir.

(6) Önlisans müfredat programı 120 krediden, lisans müfredat programı 240 krediden
oluşur.
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(7) Üniversitedeki dersler, alan olarak ait olduğu bölüm koduyla açılır. Dersin amacı,
içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri dersi açan bölüm tarafından belirlenir. Dersin kredisi
programın yürütüldüğü bölüm tarafından belirlenir.

(8) Dersler teorik, uygulamalı teorik ya da sadece uygulama dersleri şeklinde olabilir.
Müfredatta hangi derslerin zorunlu olduğu, hangi derslerin seçmeli ya da isteğe bağlı olduğu
belirtilir.

(9) Seçmeli dersler gruplandırılır ve öğrencinin hangi seçmeli grubundan kaç ders ya
da kaç kredilik ders seçmek zorunda olduğu müfredatta belirtilir.

(10) Seçmeli derslerin kredileri toplamı, o programı tamamlamak için gerekli kredinin
en az %20 si olmak zorundadır. Ortak seçmeli dersler bu sınırlamanın dışındadır.

(11) Lisans programlarında, seçmeli ders kredilerinin en az %25’inin, programın yürü-
tüldüğü bölüm dışındaki bölümlerden alınması gerekir. Ortak seçmeli dersler bu sınırlamanın
dışındadır.

(12) Lisans programlarında, zorunlu ve seçmeli ders kredilerinin en az %25’inin, prog-
ramın yürütüldüğü bölüm dışındaki bölümlerden alınması gerekir.

(13) Müfredatlarda, öğrencilerin ders dışı etkinliklerini özendirmek için bilimsel ve
sosyal etkinlik puanı bulunabilir. Bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel, toplumsal ve diğer sosyal
etkinliklerin puanlamaları ile diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(14) Müfredatlarda yer alan ders türleri Senato tarafından çıkarılan uygulama esasları
ile belirlenir.

(15) Program müfredatları, bu Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
hazırlanır ve uygulanır.

(16) Programın diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; Yüksek-
öğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından be-
lirlenir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Öğretim elemanının aktif olarak ders anlattığı saatler, dersin teorik;
öğrencilerin de aktif olarak eğitim-öğretime katıldıkları saatler de dersin uygulama kısmını
oluşturur. Bir ders teorik, uygulamalı teorik ya da uygulama olarak işlenebilir.

(2) Bir dersin kredisi, haftalık teorik ve/veya uygulama saatleri, öğrencinin ders dışı
faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tespit edilir.

(3) Kredilendirilmeyen dersler başarı ortalamalarına dahil edilmez.
Kredi yükü ve ders seçimi

MADDE 18 – (1) Öğrenci kayıtlı olduğu güz ve bahar yarıyıllarında en az 20 kredilik
ders almak zorundadır. Mezuniyet durumunda ve değişim programlarına katılan öğrencilerde
bu koşul aranmaz.

(2) Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortala-
masına göre tespit edilir. Akademik ortalaması; 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en
fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42
kredi alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için de aynı kurallar geçerlidir. Birinci
sınıf öğrencileri için bu sınır 30 kredidir.
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(3) Akademik ortalaması 2.00’dan düşük olan üçüncü ve daha sonraki yarıyıllardaki
öğrencilerin, akademik ortalamaları en az 2.00 olana kadar azami 30 kredi limiti dahilinde; zo-
runlu olarak daha önce alıp başarısız oldukları derslere, koşullu geçtikleri derslere, daha önce
hiç almadığı dersler ile başarısız olunan ön koşullu derse/derslere kayıt olmaları gerekir.

(4) Bu kredi sınırları içerisinde, 19 uncu maddede tanımlanan esaslar çerçevesinde ve
aşağıdaki sıralamaya göre öğrenci derslere kayıt olur:

a) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait derslerden alıp da başarısız
olduğu dersler,

b) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait daha önce almadığı dersler,
c) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,
ç) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait daha önce almadığı dersler,
d) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın üst yarıyılına ait derslerden alıp da başarısız olduğu

dersler,
e) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın üst yarıyıllarına ait daha önce almadığı dersler.
(5) Öğrencinin önkoşullu bir dersi seçebilmesi için, o derse önkoşul olan ders/dersleri

daha önce almış ve en az koşullu geçer not almış olması gerekir.
(6) Öğrencinin yankoşullu bir dersi seçebilmesi için ilgili derse yankoşul olan ders/ders-

leri daha önce almış ve en az koşullu geçer not almış olması ya da aynı yarıyılda yankoşul olan
ders/derslere kayıt yaptırmış olması gerekir.

(7) Ders seçiminde dördüncü fıkrada tanımlanan sıralamaya göre, tanımlı bir ders ilgili
yarıyılda açılmamış ve ilgili sıralamadaki tüm dersleri öğrenci seçmiş ise öğrencinin bir sonraki
sıralamadan ders seçmesine izin verilir.

(8) Ders seçiminde bir dersin zorunlu ya da seçmeli olması ilgili dersin seçiminde ön-
celik vermez.

(9) Öğrenci, kayıtlı olduğu program müfredatında yer almayan bir dersi bu Yönetmelik
ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde alabilir, ancak bu derslerden alınan krediler
öğrencinin mezuniyet kredisine sayılmaz, bu derslerden alınan notlar da öğrencinin akademik
ortalamasına dahil edilmez. Bu kapsamda alınan dersler ikinci fıkrada belirtilen azami kredi
sayısına dahil edilmez.

Ders kaydı
MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl kaydını yeniler. Kayıt yenileme işlemi sırasında

öğrenciler ders/derslere sistem üzerinden kayıt olur (Hazırlık sınıfı/birinci yarıyıl dersleri doğ-
rudan sistem tarafından öğrencinin üzerine yüklenir.).

(2) Öğrencilerin ders kayıt döneminde seçtiği dersler danışman tarafından sistem üze-
rinden kontrol edilerek onaylanır (Hazırlık sınıfı/birinci sınıf öğrencilerinin ilk yılındaki ders
kayıt işlemlerinde danışman onayı aranmaz.).

(3) Bir bölümde ilgili yarıyılda açılması planlanan zorunlu ve seçmeli dersler, kayıt ön-
cesi ilan edilir. Şube sayılarına, seçmeli derslerin açılıp açılmayacağına, Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

(4) Mazereti nedeniyle ders kayıt dönemi içerisinde ders kaydını yapamayan ve maze-
reti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler ile ders kaydında seçtiği derslerde
değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil-onayla günlerinde ders kayıtlarını yapar.

(5) Ekle-sil-onayla tarihlerinde tüm öğrencilerin otomasyon sistemi üzerinden, ders ka-
yıtlarını kontrol ederek varsa yanlışlıkları düzeltmesi, ders kayıt döneminde alıp vazgeçtiği
dersleri silmesi ve ders kayıt döneminde alamadığı ve almak istediği dersleri eklemesi gerekir.
Öğrenci tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sistem üzerinden ders kaydını onaylar.
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(6) Ekle-sil-onayla döneminde öğrencinin kayıt olduğu dersler, danışman tarafından
sistem üzerinden onaylanır.

(7) Öğrenci tarafından onaylanmış derslerin listesi sistem tarafından elektronik ortamda
doküman olarak öğrenciye, danışmana ve ÖİDB’ye gönderilir.

(8) Ekle-sil-onayla işlemlerinden sonra, ders kaydı kesinleşmiş sayılır ve değiştirilemez.
Anlaşmazlık hallerinde sistemdeki kayıtlar geçerli sayılır.

(9) Ders kayıt döneminde derslere kayıt olan ancak, ekle-sil-onayla döneminde dersler
üzerinde hiç bir işlem yapmayan öğrenci, ders kayıt döneminde kayıt olduğu derslerin doğru-
luğunu kabul etmiş sayılır.

Danışmanlık
MADDE 20 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıt öncesinde ilgili bölüm başkan-

lığı tarafından bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir.
(2) Danışmanlık görevi öğrencinin Üniversiteye kayıt olması ile başlar, öğrencinin Üni-

versiteden mezun olması ya da ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder.
(3) Danışmanlık yapan öğretim elemanının, bir yarıyıldan fazla yurt içi ya da yurt dışı

izin ve görevlendirme durumlarında ya da Üniversiteden geçici/sürekli ilişiğinin kesilmesi du-
rumunda, ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğrenciye yeni bir danışman atanır. Bir yarıyıldan
az izin ve görevlendirmelerde öğrenci danışmanlığı geçici olarak ilgili bölüm başkanı veya gö-
revlendireceği bir öğretim elemanı tarafından yerine getirilir.

(4) Danışman, Üniversite yaşamı ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yaparak, so-
runlarının çözümünde ve eğitim-öğretim ile ilgili ders seçme, ders şubesini belirleme, ders ek-
leme, ders silme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olur. Ders kayıt ve ekle-sil işlemleri, danış-
man rehberliğinde öğrenci tarafından yapılır.

(5) Kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinde onay sistem üzerinden danışman tarafın-
dan verilir. Danışman tarafından onaylanmayan kayıt işlemleri geçerli değildir.

(6) Danışman, öğrencinin akademik hedeflerini ve geçmiş başarılarını dikkate alarak,
öğrencinin ders seçiminde kendisine önerilerde bulunur. Ancak ders seçiminden ve ders kayıt
işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(7) Danışmanın öğrencinin ders kayıtlarını değiştirme ve ekleme/silme yetkisi bulun-
maz. Danışman, öğrencinin başarı durumunu ve bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak öğ-
renci tarafından seçilen yanlış dersleri onaylamayabilir. Danışman ders kaydını onaylamadığı
durumlarda, gerekçesini öğrenciye ve ilgili bölüm başkanına bildirir.

(8) Öğrenci ile danışman arasında olabilecek anlaşmazlıklarda son kararı ilgili bölüm
başkanı verir.

(9) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili akademik birimde öğrenci
izleme dosyası tutulur.

Devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Öğrenci derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav

ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu, ilgili kurulların
belirlediği kurallar çerçevesinde dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Önceki yıl-
larda devamı sağlanan teorik dersler ile uygulamalı teorik derslerde devam koşulu aranmaz.

(2) Bir dersten devam sağlayamayan öğrencinin F2 ile başarısız olduğu kabul edilir.
(3) Senato tarafından çıkarılan uygulama esaslarına göre ilgili yönetim kurulunca gö-

revli/izinli sayılan öğrenciler görev/izin sürelerince derse devam etmiş sayılır.
(4) Devam zorunluluğu ile ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
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Ders muafiyetleri ve muafiyet sınavları
MADDE 22 – (1) Öğrenciler müfredatlarında belirtilen bazı derslerden muaf olma is-

teğinde bulunabilirler. Bir dersten muaf olma isteğinde bulunabilmek için, dersi ya da eşdeğe-
rini daha önce almış ve başarmış olmak veya muafiyet sınavına girip başarılı olmak gerekir.

(2) Muafiyet ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Değişim programları
MADDE 23 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ya

da bir kuruluş arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde ortak eğitim-öğretim programı,
öğrenci değişim programı, staj ve benzeri programlar uygulanabilir. Bu programlar, Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 24 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt olan

öğrencilerden isteyenler, yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavına girebilir. Başarılı olan-
lar veya 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan muafiyet koşullarını sağlayanlar, yabancı dil hazırlık
programından muaf tutulur, diğerleri hazırlık programına devam eder.

(2) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler programa başlamadan önce, birinci fıkrada
belirtilen esaslara göre eğitimlerini sürdürürler.

(3) Kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlar ile yabancı dille eğitim-öğ-
retim yapan programlarda, hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken ko-
şulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler bir sonraki yeterlik sınavına katılır
ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğ-
rencileri ile yabancı dille eğitim-öğretim yapan program öğrencileri, yeterlik sınavında veya
hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlayamaz.

(4) Hazırlık sınıfı olan Türkçe programlarda hazırlık programına devam ettikleri ilk
yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler; isterlerse
bir kereye mahsus olmak üzere bir sonraki yıl yabancı dil hazırlık programını tekrarlayabilir.
Bu öğrenciler hazırlık programında başarısız olsalar bile ilgili programa devam edebilir, ancak
yabancı dille verilen derslere kayıt olamaz.

(5) Hazırlık sınıfı olan Türkçe program öğrencileri, mezun olmadan önce yabancı dil
hazırlık programı yeterlik sınavından başarılı olmak veya ilgili yönetmelik ile tanımlanan mua-
fiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır.

(6) Yabancı dil hazırlık programında eğitim-öğretim, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Türkçe hazırlık programı
MADDE 25 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe programlara, hazırlık sınıfı olan

Türkçe programlara ve kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıt olabil-
meleri için Türkçe yeterlik sınavını başarmaları gerekir. Yeterlik sınavında başarısız olan ya
da bu sınava girmeyen öğrencilere Türkçe hazırlık programı uygulanır. Yabancı uyruklu öğ-
rencilerin Türkçe yeterlik sınavları ve Türkçe hazırlık programı ilgili mevzuat hükümleri ve
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Stajlar
MADDE 26 – (1) Müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan lisans programlarına kayıtlı

öğrenciler, stajlarını kendilerinin seçeceği ve ilgili staj komisyonunun onaylayacağı üniversi-
tenin ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında, müfredatlarında staj zorunluluğu
bulunan önlisans programlarına kayıtlı öğrenciler, ilgili Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim
Uygulama Kurulunun önerisi, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun yetkilendireceği
ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onaylayacağı üniversitenin ilgili birimleri ile ka-
mu/özel kurum ve kuruluşlarında ya da imzalanacak protokoller çerçevesinde yer alan işyer-
lerinde yapabilirler.

(2) Stajlar, ilgili kurulların gerekli görmesi durumunda görevlendirilen öğretim eleman-
ları ve/veya personelin gözetim ve denetiminde yapılabilir.

(3) Stajlar öğrenim süresi içerisinde tamamlanmak zorundadır.
(4) Stajlar kredilendirilir.
Yandal programları
MADDE 27 – (1) Yandal programları ilgili bölümün isteği, ilgili kurul ve Senato kararı

ile açılır. Yandal programı ayrı bir lisans programı değildir. Yandal programını başarı ile ta-
mamlayan öğrencilere ayrı bir belge verilir.

(2) Bir yandal programına hangi program öğrencilerinin kayıt olabileceği ilgili kurul
ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Yandal programları en az 30, en fazla 60 krediden oluşur.
(4) Öğrenciler, kendi programında aldığı en fazla 10 krediyi yandal program kredisine

saydırabilir.
(5) Yandal programlarına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl öğrencisi

olması ve akademik ortalamasının en az 2.80 olması gerekir.
(6) Yandal programları, bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütü-

lür.
Çift anadal programları
MADDE 28 – (1) Çift anadal programı, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu birinci

anadal programı ile eş zamanlı olarak yürütmek istediği ikinci anadal programından oluşur.
(2) İkinci anadal programına kayıt olabilmek için öğrencinin en az üçüncü yarıyıl, en

fazla beşinci yarıyıl öğrencisi olması ve akademik ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
(3) İkinci anadal programına kayıtlı öğrenciler için azami öğrenim süresi ilgili Yönetim

Kurulu Kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
(4) İkinci anadal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programın diplo-

ması verilir.
(5) İkinci anadal programları, bu Yönetmelik hükümleri ve Senato kararlarına göre yü-

rütülür.
(6) İkinci anadal programları en az 90 krediden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Notlandırma ile İlgili Esaslar

Notlandırma sistemi
MADDE 29 – (1) Üniversitede bu maddede belirtilen notlandırma sistemi uygulanır.
(2) Her türlü yarıyıl içi ve genel sınav değerlendirmeleri, 100 tam puan üzerinden tam

sayı esasına göre notlandırılır. 32 nci maddede belirtilen başarı puanı ve notları elde edilir.
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(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı, dersin yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izle-
yen yedi gün içinde, derse kayıtlı öğrencilerin 100’lük sisteme göre belirlenmiş başarı puanını
otomasyon sistemine girer.

(4) Şube başarı puanı ortalaması, yarıyıl sonu sınavına giren tüm öğrencilerin başarı
puanları toplamının öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilir.

(5) Şube başarı puanı ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 50 olması gerekir.
Şube başarı puanı ortalamasının 50’den az olduğu durumlarda, otomasyon sistemi öğrencinin
başarı puanını tekrar hesaplar. Şube ortalamasının tekrar hesaplanması ile ilgili işlemler Senato
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Şube başarı puanı ortalamasının 50 ve üzerinde olduğu şubelerde başarı puanları
değiştirilmez.

(7) Şube başarı puanlarının ortalamasının en az 50 olduğu şubelerde, 32 nci maddeye
göre her bir öğrencinin o derse ait başarı notu ve başarı notu katsayısı otomasyon sistemi tara-
fından belirlenir.

(8) Bütünleme sınavı sonucunda, başarı notu hesaplanırken dersin sorumlu öğretim ele-
manı tarafından belirlenmiş olan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ait oranlar esas alınır.
Bütünleme sınavları sonrası başarı puanı hesaplanmasında, şube başarı puanı ortalamasının
50’den az olduğu durumlarda, otomasyon sistemi tarafından başarı puanı tekrar hesaplanmaz.
Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları puanlarına ait ortalama ötelenmeksizin doğrudan başarı
notu olarak sisteme kaydedilir.

Değerlendirme

MADDE 30 – (1) Başarı puanı öğrencinin yarıyıl/dönem içi çalışmalarından aldığı not-
lar ve yarıyıl/dönem sonu sınav notu değerlendirilerek belirlenir. Her bir dersin değerlendirme
kriterleri; dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem başında otomasyon siste-
mine girilerek ilan edilir.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından belirlenen sayıda yapılan ödev, proje, seminer, ra-
por, arazi/klinik/laboratuvar uygulamaları ve benzeri çalışmalar ile küçük sınav ve ara sınav-
lardan alınan notlar öğrencinin yarıyıl/dönem içi notları olarak değerlendirilir.

(3) Yarıyıl/dönem içi çalışma notlarının her birinin ders başarı puanına katkısı toplamı
%40-%70 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(4) Herhangi bir yarıyıl/dönem içi çalışma notunun ders başarı puanına katkısı
yarıyıl/dönem sonu sınavının katkısından fazla olmaz.

(5) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
(6) Her ders için bir yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/dönem sonu sınavının

ders başarı puanına katkısı %30-%60 aralığında olmak koşulu ile ilgili öğretim elemanı tara-
fından yarıyıl/dönem başında belirlenir.

(7) Ders başarı puanına katkısı olan her türlü yarıyıl/dönem içi çalışma, yarıyıl/dönem
sonu sınavından önce olmak koşulu ile en geç onbeş günde sonuçlandırılarak ilan edilir.

(8) Yarıyıl/dönem sonu sınavları sonucunda, başarı notları; F1, E, D1, ve D2 olan öğ-
renciler için, Güz ve Bahar yarıyılı yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra akademik takvimde
belirlenen tarihlerde bütünleme sınavları yapılır. Başarı notlarının hesaplanmasında, Bütünleme
Sınavından alınan not, yarıyıl/dönem sonu sınavı yerine değerlendirilir.
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Değerlendirme sonucuna itiraz
MADDE 31 – (1) Yazılı yapılan sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını izleyen beş

işgünü içerisinde dersin yürütüldüğü bölüme sonucun tekrar değerlendirilmesi istemiyle yazılı
olarak yapılır. İlgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı
dışındaki bir öğretim üyesi/görevlisi sınav kağıtlarını maddi hata yönünden değerlendirir. Bu
değerlendirme sadece varsa maddi hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır, ders sorumlu öğretim
elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. İtiraz sonucu not değişik-
likleri ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrencinin birinci fıkrada tanımlanan sürede sonucun incelenmesi isteğinde bulun-
maması halinde notlar kesinleşmiş olur.

(3) Her türlü yazılı sınav belgesi iki yıl süre ile saklanır.
Başarı notları
MADDE 32 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Derslerdeki ba-

şarı notları; A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 başarı notları geçer not, D1 ve D2 başarı notları koşullu
geçer not, E ve F1 başarı notları devamlı başarısız not, F2 başarı notu ise devamsız başarısız
not olacak şekilde verilir.

(2) Koşullu geçer notların başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin akademik ortala-
masının mezuniyet öncesinde en az 2.30 olması gerekir.

(3) Öğrenci geçer not alınan derslerden ve 43 üncü maddedeki koşulu yerine getirmek
kaydıyla koşullu geçer not alınan derslerden başarılı, diğer derslerden ise başarısız kabul edi-
lir.

(4) Üniversitede dersler için alınan başarı puanlarına karşılık gelen başarı notları, başarı
notu katsayısı ve bu başarı notlarının geçer not, koşullu geçer not ya da başarısız not olarak ta-
nımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sınavlar
MADDE 33 – (1) Sınavlar; yarıyıl/dönem içi ve genel sınavlar olmak üzere iki ana

gruba ayrılır. Yarıyıl/dönem içi sınavlar; kısa sınav, ara sınav ve mazeret sınavı olarak, öğren-
cinin yarıyıl/dönem içi çalışmalarını değerlendirmek amacıyla yapılır. Genel sınavlar ise; öğ-
rencinin dersin tümü üzerindeki başarısını belirlemek için yarıyıl/dönem sonu sınavı, bütünleme
sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olarak yapılır. Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavı
dışındaki genel sınav sonuçları tek başına dersin başarı puanını belirler.
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(2) Dersin özelliğine göre sınavlar yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Ara sınav ve genel sınavların tarihleri, saatleri ve yerleri, ilgili yönetim kurulu kararı

ile dersin yürütüldüğü bölüm başkanlığı tarafından sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan
edilir.

(4) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav
yapılabilir.

(5) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile iste-
necek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(6) Kısa sınav, yarıyıl/dönem içinde yapılan kısa süreli bir sınavdır. Kısa sınavların top-
lamının dersin başarı puanına etkisi bir ara sınavdan fazla olmaz. Kısa sınavlar, dersin sorumlu
öğretim elemanı tarafından bir hafta önce duyurularak yapılır.

(7) Ara sınav, yarıyıl/dönem içinde yapılan bir sınavdır. Her ders için en az bir yazılı
ara sınav yapılır.

(8) Mazeret sınavı, mazeretleri kabul edilen öğrencilere uygulanır ve sınav sonucu öğ-
rencinin ilgili ara sınav notu yerine geçer.

(9) Yarıyıl/dönem sonu sınavı genel bir sınavdır, yarıyıl/dönem sonlarında yapılır.
(10) Bütünleme Sınavı, başarısız olunan veya koşullu geçilen dersler için yarıyıl/dönem

sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya yaz
döneminde alınan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmez.

(11) Tek ders sınavı, genel bir sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olmaları durumunda
mezun olabilecek öğrenciler yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla, tek ders sınavına akademik takvimde belirtilen sürelerde girmeye hak kazanırlar. Tek
ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir.

(12) Muafiyet sınavı, genel bir sınavdır, ilgili kurul tarafından belirlenen dersler için
akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğren-
ciler, o dersi başarmış sayılır ve muafiyet sınav sonucu dersin başarı puanı olarak kabul edilir.
Muafiyet sınavları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Mazeretler
MADDE 34 – (1) Geçerli bir nedeni olan öğrenci mazeretinin kabulü için, gerekçeleri

ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren ara sınav
mazereti için üç iş günü içinde, yarıyıl sonu sınavı mazereti için beş iş günü içinde ilgili bölüm
başkanlığına başvurur. Öğrencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceğine, Senato tarafından
belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu karar verir.

(2) Ara sınav dışındaki yarıyıl/dönem içi değerlendirmelerde ve yarıyıl/dönem sonu sı-
navları dışındaki diğer genel sınavlarda mazeret kabul edilmez ve öğrencinin sıfır aldığı kabul
edilir.

(3) Bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
Başarı notu dönüşümleri
MADDE 35 – (1) Başka bir üniversitede alınan bir dersin Üniversitede bir derse eşde-

ğer/muaf sayılması durumunda, ilgili üniversitede alınan not bu maddede tanımlanan kurallar
çerçevesinde 32 nci maddedeki başarı notlarına dönüştürülür.

(2) Başka bir üniversitede alınan notlar, 100’lük not sistemine göre ise ya da 4’lük not
sistemine göre harf/katsayı olarak verilmiş ve 100’lük not sistemine göre karşılığı açıkca not
durum belgelerinde belirtilmişse, bu not öğrencinin başarı puanı olarak kabul edilerek 32 nci
maddeye göre bölüm kurulunca başarı notu belirlenir.
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(3) Başka bir üniversiteden alınan not 4’lük sisteme göre harf/katsayı olarak verilmiş
ise, bu notun karşılığı olan katsayının 32 nci maddedeki en yakın karşılığı öğrencinin başarı
notu katsayısı olarak kabul edilir ve bölüm kurulunca başarı notu olarak belirlenir.

(4) Diğer üniversitelerde geçer not alarak başarılı kabul edilen öğrenciye birinci ve ikin-
ci fıkralara göre başarısız bir not verilmesi durumunda D2 başarı notu verilir.

(5) Diğer üniversitelerde başarısız not alarak başarısız kabul edilen öğrenciye birinci
ve ikinci fıkralara göre geçer not ya da koşullu geçer not verilmesi durumunda öğrencinin de-
vam durumuna göre F1 ya da F2 başarı notu verilir.

(6) Başarı notu dönüşümünde bu madde kapsamına girmeyen hususlarda Senato tara-
fından belirlenen esaslarına göre işlem yapılır.

(7) Bu madde esaslarına göre belirlenen başarı notu dönüşümleri, ilgili yönetim kurulu
kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

Başarı ortalamaları
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin; yarıyıl ortalaması, dönemsel ortalama, genel ortalama

ve akademik ortalama olmak üzere dört ayrı başarı ortalaması hesaplanır. Bu ortalamalar başarı
sıralamalarının tespiti, ders kayıt, ders geçme koşullarının belirlenmesi ve mezuniyet duru-
munda kullanılır.

(2) Bir öğrencinin dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredi değeri ile o dersten aldığı
başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda tanımlı derslerden aldığı ağırlıklı pu-
anlarının toplamının, yarıyıldaki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(4) Dönemsel ortalama, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu derslerden aldığı ağır-
lıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(5) Genel ortalama, öğrencinin tüm yarıyıllar/dönemlerde bütün derslerden aldığı ağır-
lıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Ge-
nel ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı tüm
notları dikkate alınır.

(6) Akademik ortalama, genel ortalama gibi hesaplanır, ancak öğrencinin kayıtlı bu-
lunduğu programı başarması için gerekli olan dersler dikkate alınarak hesaplanır. Akademik
ortalama hesaplamalarında öğrencinin bir dersi birden fazla alması durumunda aldığı son başarı
notu dikkate alınır.

(7) Elde edilen tüm ortalamalar, yuvarlanmış olarak virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir.

Not durum çizelgeleri
MADDE 37 – (1) Öğrencinin Üniversitede aldığı dersler, notlar ve diğer işlemler not

durum çizelgesi ve ayrıntılı not durum çizelgesi olarak tanımlanan iki farklı not durum belge-
lerinde gösterilir.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu dersleri, staj ve benzeri
uygulamaları yarıyıl tabanlı olarak ve her bir dersten alınan sadece son başarı notunun göste-
rildiği belgeye not durum çizelgesi ismi verilir.

(3) Öğrencinin aldığı dersler ve başarı notlarının yarıyıl tabanlı olarak gösterildiği bel-
geye ayrıntılı not durum çizelgesi ismi verilir. Ayrıntılı not durum çizelgesinde öğrencinin staj
ve benzeri uygulamalarına, ilgili yönetim kurulu kararlarına da yer verilir.
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Ders tekrarı
MADDE 38 – (1) Zorunlu bir dersten başarısız olan bir öğrenci, bu dersi açıldığı ilk

yarıyıl tekrar almak zorundadır.
(2) Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci bu derse veya aynı gruptan bir başka

seçmeli derse açıldığı ilk yarıyıl tekrar kayıt olmak zorundadır.
(3) Başarısız olunan kredisi sayılmayan derslerin tekrar alınması zorunlu değildir.
(4) Başarısız olunan bilimsel hazırlık programı derslerinin tekrar alınması zorunludur.
(5) Geçer not alınan bir ders tekrar alınmaz.
(6) Koşullu geçer not alınan dersler öğrenim süresi boyunca istenirse tekrar alınabilir.

Bu derslerin açılan ilk yarıyılda tekrar alınma zorunluluğu yoktur.
(7) Tüm derslerden geçer not ya da koşullu geçer not almış, ancak akademik ortalaması

2.30’un altında olan öğrenciler, mezuniyet koşulu olan bu ortalamayı elde edinceye kadar ko-
şullu geçer notla geçtikleri derslerden kendi seçecekleri sayıda dersi/dersleri tekrar almak zo-
rundadır.

(8) Tekrarlanan tüm derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, alınan son başarı
notu dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, İzin Hakkı, İlişik Kesme ve Diploma

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 39 – (1) İki yıllık önlisans programlarının azami öğrenim süresi yaz dönemi

hariç dört yıldır. Dört yıllık lisans programlarının azami öğrenim süresi yaz dönemi süreleri
hariç yedi yıldır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında, 40 ıncı maddede belirtilen süreler dikkate
alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden
sayılır.

(2) Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayanların, ders alma ve mezuniyet için
gerekli diğer koşulları sağlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

İzin hakkı
MADDE 40 – (1) Öğrencilere, geçerli nedenleri olmaları ve kabul edilmesi halinde il-

gili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan yarıyıllar öğrenim
süresinden sayılmaz. Öğrenci bu hakkı öğrenim süresi boyunca birbirini izleyen ya da farklı
yarıyıllarda kullanabilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve
ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir.

(3) Öğrenci, izinli sayıldığı yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemez.
İzinli sayılan süre ile ilgili daha önce ödenmiş olan öğrenci katkı payları/öğrenim ücreti varsa
bu miktar iade edilmez.

(4) Uzun süreli tedavi gerektiren ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarını sağlık raporu ile
belgeleyenlere en fazla dört yarıyıla kadar izin verilebilir.

(5) Askerlik görevini yapanlara askerlik süresinin bitimine kadar izin verilir.
İlişik kesme nedenleri
MADDE 41 – (1) 39 uncu maddede belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamam-

lanmadığına bakılmadan öğrencinin;
a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,
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b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi,
c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,
ç) Öğrencinin vefat etmesi,
d) Açık öğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda

aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi,
e) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edeme-

yeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi,
halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim

kurullarınca alınır ve öğrencinin ilişiği kesilir. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, kendisi veya
belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmesi
ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı
sona erer. Üniversiteye dönmek isterse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi, kayıtta
teslim ettiği diplomaları geri verilir.

Dikey geçiş öğrencilerinin intibak programı
MADDE 42 – (1) 9 uncu maddeye göre Üniversiteye dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran

öğrencilere, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde
lisans öğrenimine başlama hakkı verilir.

(2) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
bulunan programlarda öğrencilerin programa başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı ya-
bancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı
olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler
Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabi olurlar. Öğ-
retim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil ha-
zırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.

(3) Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hüküm-
lere göre öğrenimlerine devam ederler.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 43 – (1) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için aşağıdaki

şartları sağlamış öğrenci mezun sayılır:
a) Kayıtlı olduğu program müfredatında tanımlanan tüm derslerden geçer not ya da ko-

şullu geçer not almak,
b) Programı tamamlamak için önlisans düzeyinde 120, lisans düzeyinde 240 kredi almış

olmak,
c) En az 2.30 akademik ortalamaya sahip olmak,
ç) Müfredatta tanımlı staj ve benzeri ders dışı etkinlikleri başarı ile tamamlamak, varsa

diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmek,
d) 41 inci maddede belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
(2) Bir programın mezuniyet koşullarını sağlayan önlisans öğrencileri önlisans diplo-

ması, lisans öğrencileri lisans diplomasını almaya hak kazanır.
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(3) Mezuniyet işlemlerinin başlatılması için öğrencinin başvurusu beklenmeden oto-
masyon sisteminden alınan rapor doğrultusunda danışmanın önerisi, mezuniyet komisyonunun
görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin mezun olduğuna karar verilir. Öğrencinin
mezuniyet ve diploma işlemleri için gerekli evraklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönde-
rilir. Mezuniyetine karar verilen öğrencinin öğrencilik statüsü sona erer.

(4) Öğrenciye mezuniyetinde diploma ile birlikte diploma eki ve not durum çizelgesi
verilir.

Derece ve onur ödülleri
MADDE 44 – (1) Bahar yarıyılında mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları esas

alınarak sıralama yapılır. Her programda ilk üç sırayı alan öğrenciler program birincisi, ikincisi,
üçüncüsü unvanları ile mezun olurlar. Bu unvanlar öğrencinin not durum çizelgelerinde gös-
terilir ve belge verilir.

(2) Akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında
olanlar yüksek onur öğrencisi sıfatlarıyla mezun olur ve bu durum öğrencinin not durum çi-
zelgelerinde gösterilir ve belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 46 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra otomasyon sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya kullanıcı adına e-posta göndermek veya ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda
ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı e-posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli
e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni
adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-posta adresinin aktif ol-
maması durumunda e-postanın gönderildiği; yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese ya-
pılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve birimlerin kurul veya yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

mukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniver-

sitesi Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 29/8/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik,

ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans prog-
ramları ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim elemanını,
b) Doktora yeterlik/Sanatta ön yeterlik komitesi: EABD/EASD kurulunun önerisi,

EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın onayı ile kurulan, bir yıl süreyle görev yapan,
Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sı-
navlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

c) Enstitü: Pamukkale Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç) Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Anasanat Dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan enstitü anabilim/anasanat dalını,

d) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalında
lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve öğretim
görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı ve ilgili
Program başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

g) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ile enstitü müdürü tarafından önerilen adaylar arasından, EK tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İkinci danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci
danışmanı,

ı) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ve/veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı
faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,

i) Mesleki formasyon dersleri: İlgili enstitü kurulları tarafından öğrencinin mesleki ge-
lişimine yönelik zorunlu olarak okutulan alan dışı dersleri,
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j) Program: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda,
zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavı, tez ve uygulamalarını
kapsayan akademik yapılanmayı,

k) Program koordinatörü: İlgili programın/programların öğretim üyeleri arasından se-
çilen ve program yürütme kuruluna başkanlık eden öğretim üyesini,

l) Program yürütme kurulu: Birden fazla anabilim dalının ortaklaşa açtığı lisansüstü
programlarda veya bir anabilim dalı içerisinde açılan birden fazla lisansüstü programlarda,
ilgili programın/programların öğretim üyeleri arasından seçilen en az üç kişiden oluşan ve ana-
bilim dalı/dalları kuruluna yardımcı olan kurulu,

m) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,
ö) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
p) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı ve süresi
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarından oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört
yarıyıl süreli öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek
lisans programları tezli ve/veya tezsiz olabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden
hangisinin uygulanacağına EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü,
EYK kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı;
en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir
derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları üç yarıyıl/dönem süren öğretim, araştırma,
sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Belirli alanlarda açılan orta öğretim alan
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kuru-
mundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine ya-
pacakları iki yarıyıl süren öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kap-
sar.

b) Doktora programı; yüksek lisansa dayalı sekiz, lisansa dayalı on yarıyıllık öğretim,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisansa dayalı sekiz, lisansa dayalı on yarıyıllık
öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tez ve sanatta yeterlik
uygulamasından oluşur ve öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, yeni sentezlere ulaşarak öz-
gün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama
yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar.

Programların açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar; Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin

Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen EABD/EASD ile aynı adları ta-
şırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir EABD/EASD’de değişik
adlar taşıyan lisansüstü programlar ile birden fazla EABD/EASD tarafından ortak yürütülen
lisansüstü programlar açılabilir.
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(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından hazırlanır ve Yüksek-
öğretim Kurulunun onayı ile uygulamaya konulur.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde

yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kre-
dilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. Değişim programları
çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders
kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları
MADDE 8 – (1) EABD/EASD kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim-öğ-

retim, politika ve planlamalarını esas alan birer stratejik plan hazırlar. Bu planlar, EK’nin kararı
ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlar EABD/EASD kurullarınca yürütülür. Lisans-

üstü programların uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt, Derslerin Açılması,
Ölçme ve Değerlendirme, İzin ve İlişik Kesme

Lisansüstü programların kontenjanları ve başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

koşulları ve programlara kabul edilecek adaylarda aranacak nitelikler, program türüne bağlı
olmak üzere Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında;
a) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan aday-

lar,
b) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek li-

sans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumların-

dan olan doktora programı adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda

olan adaylar için,
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulana-

bilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul
koşulları ve konuya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçe-
vesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim-öğretim programlarına

kabul koşulları; EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nın
önerisi üzerine, Senato tarafından belirlenir.
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Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda öğrenim yapma hakkı elde eden adaylar,

başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak koşuluyla kayıtlarını, akademik tak-
vimde belirlenen süre içinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaptırırlar ve her yarıyıl
başında, Senato tarafından belirlenen koşullara göre kayıtlarını yenilerler.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve kaldırılacak dersler;

EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü, EK’nın teklifi ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir.

(2) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim
elemanları; EABD/EASD kurulunun önerisi ve EABD/EASD başkanlığının görüşü üzerine,
EYK’ca karara bağlanır ve ilan edilir.

(3) Öğrencilerin danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık
alan dersleri de bu maddenin ikinci fıkrasındaki yöntemle açılabilir. Uzmanlık alan dersleri,
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Öğrenci, kayıt yaptırdığı yarıyıl
başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez
çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danış-
man tarafından açılır.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, gerektiğinde
EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının gerekçeli görüşü ve EYK’nın
onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde
dersler verdirilebilir. Ayrıca, EYK’nın önerisi ile belirtilen bu koşullarla il içi ve/veya dışındaki
üniversiteler veya kurumlardan görevlendirme yapılabilir.

(5) Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programlarda aldığı derslerin say-
dırılması ve buna bağlı olarak süre azaltma koşullarına ilişkin esaslar Senato tarafından belir-
lenir.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Derslerde başarı

notları; A1, A2, B1, B2, C1, F1 ve F2 şeklinde verilir.
(2) Seminer, tez, uzmanlık alan ve mesleki formasyon dersleri akademik ortalamaya

dahil edilmez. Bu derslerde; G geçer not, K başarısız not olacak şekilde verilir.
(3) Başarı puanlarına karşılık gelen başarı notları ve başarı notu katsayıları aşağıdaki

tabloda verilmiştir:
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(4) Programların ölçme, değerlendirme ve devam koşulları; her program için Senato
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları sonucunda, başarı notları; F1, E, D1ve D2 olan öğrenciler
için, Güz ve Bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirlenen ta-
rihlerde bütünleme sınavları yapılır. Başarı notlarının hesaplanmasında, Bütünleme Sınavından
alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine değerlendirilir.

(6) Bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
İzin
MADDE 18 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretimi süresince verilebilecek izinler ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.
İlişik kesme-kayıt silme
MADDE 19 – (1) İlişik kesme-kayıt silme işlemleri ile ilgili esaslar Senato tarafından

belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam yedi adet dersten az olmamak kaydıyla, en az yir-
mibir kredilik dersler ile kredisi sayılmayan dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından olu-
şur. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalışması da aranır.

(2) Program, toplam altmış kredilik en az yedi ders ve bir seminer ile toplam altmış
kredilik tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Sanatla ilgili programlarda ayrıca
uygulama çalışması da aranır.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanlık yapacak olan öğretim

üyelerinde aranacak nitelikler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü tara-
fından belirlenir.

(2) Danışman; öğrencinin ilk kayıt yaptırmasından itibaren ilk yarıyıl içerisinde,
EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, gerekli durumlarda EABD/EASD’nın ge-
rekçeli kararı ile EABD/EASD dışındaki öğretim üyeleri arasından, öğrencinin ilgi alanı dik-
kate alınarak EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı
ile atanır. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir.

(3) EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın ka-
rarı ile doktoralı öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman ile EABD/EASD
kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile diğer Üniversite ve
kurumlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman
olarak atanabilir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/EASD
başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü
ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin
görüşü de alınır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanıncaya
kadar EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

(6) Yüksek Lisans programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul
edildiği tarihten başlayarak, tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla
altı saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde
verilen doktora uzmanlık alan dersleri de dahildir.
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Ders yükü
MADDE 22 – (1) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenci, kayıt

olduğu ilk yarıyıldan başlayarak her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredili olmasına rağmen kredisi aka-
demik ortalamaya dahil edilmez, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve uz-
manlık alan dersinin düzenlenişi ve verilişine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders seçebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın
kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçmeli ders
alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim prog-
ramlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az C1 alması gerekir.
Süre
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı için, azami öğrenim süresi altı yarıyıl-

dan oluşan üç yıldır. En az iki yarıyılı tez süresi olmak üzere yüksek lisans programı en erken
üç yarıyılda tamamlanabilir. Tez süresi, tez önerisinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edilmesiyle başlar. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.00
olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortala-
manın 3.00’ın altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından
belirlenir.

(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az altı kredilik ders almak
zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenime devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez ile ilgili şartları yerine
getirmek hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanın onayı ve ABD

başkanının görüşü ile tez önerisini Enstitü’ye sunar.
(2) Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun biçimde yazılan ve danışmanınca onaylanan

tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(3) Yüksek lisans tez jürisi; EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının

görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri farklı bir anabilim
dalı veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en fazla bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-
cevap bölümünden oluşur. Sadece tez sunumu herkese açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy bir-
liğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renciye en fazla üç ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim
eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci savunma sonunda jüri tez hakkında oy çokluğu
veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir.
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(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye, yeni bir
tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi kesilir. Kendisine yeni bir tez konusu
verilen öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile
öğrenime devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci; tez

yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az üç kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki
elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danışmanının kabul ya-
zısıyla birlikte EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Tezini teslim etmeyen öğrencinin me-
zuniyet işlemleri gerçekleştirilmez. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından faydala-
namazlar.

(2) Mezuniyetine EYK’da karar verilen öğrenciye enstitünün tezli yüksek lisans diplo-
ması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki
programın ve bu programın yürütüldüğü EABD/EASD adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu prog-
ram; toplam otuz krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden
oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde uygulanabilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ders seçimi ve

dönem projesinin yürütülmesi için bir danışman atanır. EABD/EASD kurulunun önerisi,
EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile Üniversitede görev yapan bir öğretim
üyesi veya Senato tarafından belirtilen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi atanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı, ders yükleri ve süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlamış ve akademik ortalaması en az
3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir. Akademik ortalamanın 3.00’ın altında
olması durumunda ders tekrarıyla ilgili olarak, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Öğrenci her yarıyılda en az onbeş kredilik ders almak zorundadır. Derslerini başa-
rıyla tamamlayan öğrenci dönem projesine başlamaya hak kazanır. Dönem projesi kredisi sa-
yılmayan bir ders olup, EABD/EASD kurulunun belirlediği kriterlere göre başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt
yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu teslim etmek zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından
ders seçebilir. Ayrıca; danışmanının ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başka-
nının görüşü ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından lisansüstü derslerden en
çok iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversi-
tenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.
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(4) Öğrenci, lisans öğrenciliği döneminde almadığı lisans derslerinden en fazla üç ta-
nesini, EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile
alabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenime devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 29 – (1) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili diğer mevzuat

ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 30 – (1) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplo-

ması almış öğrencilerin, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında
öğretmen olarak yetiştirilmesi için enstitü bünyesinde ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz
yüksek lisans programları açılabilir.

(2) Bu programa başvuracak adaylara uygulanacak sınav ve değerlendirme usulleri, il-
gili diğer mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kararlaştı-
rılır.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kabul için; ilgili
mevzuat ile belirlenen lisans programlarından mezun olmak, başka bir yükseköğretim progra-
mında kayıtlı olmamak ve ilan edilen süre içinde enstitüye başvurmak gerekir.

(4) Üniversite öğretim elemanları ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans
programına kayıt yaptıramaz.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine EYK karar verir.
(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir. Tezsiz

Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki programın ve
bu programın yürütüldüğü EABD/EASD adı bulunur.

Öğrenimin tezli veya tezsiz sürdürülebilme koşulları
MADDE 32 – (1) Öğrencinin öğrenimini tezli veya tezsiz sürdürebilme koşulları, ilgili

diğer mevzuat ve Senato kararları çerçevesinde belirlenir.
(2) Tez çalışması yapan öğrencilere, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı hü-

kümleri; tez çalışması yapmayanlara ise tezsiz yüksek lisans programı hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini kapsaması gerekir.
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Ders yükleri
MADDE 34 – (1) Doktora programı;
a) Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde; Tezli yüksek lisans derecesi olan öğ-

renciler için toplam altmış kredilik en az yedi ders ve iki seminer ile toplam en az yüzyirmi
kredilik tez çalışması, uzmanlık alan ve varsa mesleki formasyon derslerinden oluşur. Lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise, toplam yüzyirmi kredilik on dört ders ve üç
seminer ile toplam en az yüzyirmi kredilik tez çalışması, uzmanlık alan ve varsa mesleki for-
masyon derslerinden oluşur.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için top-
lam elli kredilik yedi ders ve iki seminer ile toplam yüzyirmi kredilik tez çalışması, uzmanlık
alan ve mesleki formasyon derslerinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler
için ise, toplam yüz kredilik ondört ders ve üç seminer ile toplam yüzyirmi kredilik tez çalış-
ması, uzmanlık alan ve mesleki formasyon derslerinden oluşur.

(2) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl tez
çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca,
danışman ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders se-
çilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim
programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerlilikleri Senato tara-
fından çıkarılan uygulama esaslarına göre belirlenir.

(5) Danışman önerisiyle akademik ortalamaya dahil edilmeyen ders kapsamında lisans
dersleri de alınabilir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az altmış kredilik dersi
başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçebilir, ancak ayrıldığı dok-
tora programı için hak iddia edemez. Tezli yüksek lisans programına geçme koşulları Senato
tarafından belirlenir.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az B2 alması gerekir.
Süre
MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz
yarıyıldır. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(3) En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere doktora programı en erken altı yarıyılda
tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az 3.30 ol-
ması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik ortalamanın
3.30’un altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tarafından belir-
lenir.

(4) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az onbeş kredilik ders
almak zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını 1inci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez
sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
yeni süreler verilir.

21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 109

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 109



(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Doktora programında danışmanlık yapacak olan öğretim üyelerinde

aranacak nitelikler enstitü tarafından belirlenir.
(2) Danışman; EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri arasından, EABD/EASD ku-

rulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrencinin kayıt yap-
tırdığı ilk yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı ge-
rektiriyorsa ikinci danışman atanabilir.

(3) Doktora programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği
tarihten başlayarak, tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla sekiz
saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir. Ders ve kredi sınırlamasına, diğer enstitülerde verilen
doktora uzmanlık alan dersleri de dahildir.

(4) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/EASD
başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü
ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde atanması önerilen öğretim üyesinin
görüşü de alınır.

Yeterlik komitesi ve sınavı
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavı; EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ile

belirlenen ve EYK tarafından onaylanan, üç yıllığına atanmış beş kişiden oluşan yeterlik ko-
mitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az üç kişiden oluşan yeterlik
sınav jürisi belirler. Jüri üyelerinin seçimi ile ilgili kriterler EK tarafından belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı, ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içe-
risinde yapılır. Kredilerini tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.30 olan ve Senato tara-
fından belirlenen koşulları sağlayan öğrenci yeterlik sınavı için başvurabilir. Yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci,
yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, danışmanının uygun görüşüyle aka-
demik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABD/EASD başkanlığına verir.

(5) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Tez izleme komitesi
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın ve

EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile en fazla
bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi en az üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan
başka EABD/EASD kurulu içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman isterse ko-
mite üyesi olarak görev almadan toplantılara izleyici olarak katılabilir.
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(3) İkinci danışmanın tez izleme komitesi üyesi olması durumunda komite beş üyeden
oluşur.

(4) Danışmanın ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü
ve EYK’nın kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en fazla altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
yazılı olarak tez izleme komitesine sunar. Bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önün-
de sözlü olarak savunur. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma
yapmayan öğrenci, tez önerisi reddedilen öğrenci olarak değerlendirilir ve söz konusu öğrenci
hakkında bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul
veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından
enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü
ve EYK kararı ile yeni bir tez izleme komitesi seçilebilir. Programa, aynı danışmanla ve yeni
bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu de-
ğiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 40 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Ha-

ziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ve enstitüye tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili
yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında savunur. Bu raporda tez
konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla
EABD/EASD başkanı tarafından enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danış-

manının uygun görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.
(2) Doktora tez jürisi, EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının gö-

rüşü ve EYK kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden
oluşur. Ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üye-
lerinden olmak üzere iki yedek üye seçilir.

(3) Mazereti nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi
teslim aldıkları tarihten itibaren bir hafta içinde yazılı olarak enstitüye bildirirler. Bu durumda
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere yedek jüri
üyesi görevlendirilir. Yedek jürinin de katılamaması durumunda sınav ertelenir ve bir ay içinde
aynı jüri ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en fazla
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri danış-
manın önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile belirlenir ve jüri üyelerine
yazılı olarak bildirilir.

(5) Doktora tez savunması, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde doktora
tez jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
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(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-
ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından EABD/EASD’ye iletilen ortak rapor
ve tutanak, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı ay içinde gereğini yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya
ret kararı verir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye, jürinin
gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının
görüşü ve EYK’nın kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Bu durumda tez savunma sınavı ye-
niden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez

yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az iki kopya doktora tezini ve tezin iki elektro-
nik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde EABD/EASD başkanlığına teslim
eder. Tezler EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir. EYK tarafından biçim
yönünden tezi uygun bulunan öğrenci, EYK kararı ile doktor unvanını almaya hak kazanır.

(2) Tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri gerçekleştirilmez. Bu durum-
daki öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(3) Doktora diplomasında, öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’ndaki programın ve
bu programın yürütüldüğü EABD/EASD adı bulunur.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın EYK’da kabul edildiği tarihtir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı,

sanat dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı
ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sa-
natta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel
icra, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalı çalışmaların;

a) Sanat dalına yenilik getirme,
b) Yeni bir sanatsal yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini kapsaması gerekir.
Ders yükleri
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler

için toplam altmış kredilik en az yedi ders ve iki seminer ile toplam en az yüzyirmi kredilik
tez çalışması, uzmanlık alan ve varsa mesleki formasyon derslerinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise, toplam yüzyirmi kredilik ondört ders ve üç seminer
ile toplam en az yüzyirmi kredilik tez çalışması, uzmanlık alan ve varsa mesleki formasyon
derslerinden oluşur.

(2) Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl tez
çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uz-
manlık alan dersi kredisi sayılmayan derstir.
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(3) Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlarından ders seçilebilir. Ayrıca
danışman ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki ders se-
çilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin eğitim-öğretim
programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerlikleri Senato tarafın-
dan belirlenir.

(5) Danışman önerisiyle akademik ortalamaya dahil edilmeyen ders kapsamında lisans
dersleri de alınabilir.

(6) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az altmış kredilik
dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir, ancak ayrıldığı
sanatta yeterlik programı için hak iddia edemez. Yüksek lisans programına geçme koşulları
Senato tarafından belirlenir.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az B2 alması gerekir.
Süre

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı azami öğrenim süresi oniki yarıyıldan olu-
şan altı yıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere sanatta yeterlik programı en erken altı
yarıyılda tamamlanabilir. Öğrenim süresi sonunda mezuniyet için akademik ortalamanın en az
3.30 olması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Akademik or-
talamanın 3.30’un altında olması durumunda ders tekrarıyla ilgili düzenlemeler Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Öğrenci, ders aşamasında kayıt yenilediği her yarıyılda en az onbeş kredilik ders
almak zorundadır. Zorunlu ders yükünü tamamlama durumunda bu koşul aranmaz.

(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

Danışman atanması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında danışmanlık yapacak olan öğretim üye-
lerinde aranacak nitelikler enstitü tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanı; EABD/EASD’de görevli öğretim üyeleri ara-
sından, EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı
ile öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliği birden
fazla danışmanı gerektiriyorsa ikinci danışman atanabilir.

(3) Derslerini ve seminerlerini tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan her öğ-
renci için; danışman ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ile
belirlenecek tez konusu en fazla üç ay içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin tez önerisinin EYK tarafından kabul
edildiği tarihten başlayarak, tez danışmanı; danışmanlığını yaptığı öğrencilere, haftalık en fazla
sekiz saatlik teorik uzmanlık alan dersi açabilir.

(5) Danışman veya tez konusu değişikliği; öğrencinin ve/veya danışmanın EABD/EASD
başkanlığına yazılı başvurusu, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü
ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın görüşü de alınır.
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Ön yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki te-
mel konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Ön yeterlik sınavı; EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının gö-
rüşü ve EYK tarafından bir yıllığına atanmış beş kişiden oluşan yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür.

(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az üç kişiden oluşan ön ye-
terlik sınav jürisi belirler. Jüri üyelerinin seçimi ile ilgili kriterler EK tarafından belirlenir.

(4) Ön yeterlik sınavı ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay
içerisinde yapılır. Kredilerini tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.30 olan ve Senato ta-
rafından belirlenen koşulları sağlayan öğrenci, ön yeterlik sınavı için başvurabilir. Yüksek
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Öğrenci, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, danışmanının uygun gö-
rüşüyle, akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABD/EASD başkanlığına verir.

(5) Ön yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Ön yeterlik sınavında başa-
rısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Sanatta ön yeterlik sınavları, sanatta ön yeterlik komitesince, Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre düzenlenir ve yürütülür.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danış-
manın ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı
ile en fazla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. EABD/EASD’de yeterli sayıda
öğretim üyesi yok ise, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış
öğretim görevlileri de komitede yer alabilir. Komitede, danışmandan başka EABD/EASD için-
den ve dışından birer üye yer alır. İki danışmanlı tezlerde, ikinci danışman isterse komite top-
lantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) İkinci danışmanın tez izleme komitesi üyesi olması durumunda komite beş üyeden
oluşur.

(4) Danışmanın ve EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının gö-
rüşü ve EYK’nın kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en fazla altı ay
içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini ya-
zılı olarak tez izleme komitesine sunar. Bundan sonraki yirmi gün içerisinde de komite önünde
sözlü olarak savunur. Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen ve/veya savunma
yapmayan öğrenci, tez önerisi reddedilen öğrenci olarak değerlendirilir ve söz konusu öğrenci
hakkında bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul
veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından
enstitüye bildirilir.
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(3) Tezin reddedilmesi durumunda; jürinin gerekçeli yazılı kararına dayanılarak,
EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nın kararı ile öğrenciye
aynı veya farklı bir konuda yeni bir tez hazırlaması için süre verilir. Bu durumda tez savunma
sınavı yeniden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme ko-

mitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğ-
renci, toplantı tarihinden en az yirmi gün önce komite üyelerine ve enstitüye sanatta yeterlik
tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi top-
lantılarında savunur. Bu raporda tez konusu ile ilgili yaptığı çalışmaları ve yapacağı çalışma
planını belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir ve bir tutanakla EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini danış-

manının görüşü ile birlikte enstitüye teslim eder.
(2) Sanatta yeterlik ve uygulama jürisi, EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD

başkanının görüşü ve EYK kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer
alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak
üzere beş üyeden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve
kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. EYK,
ayrıca birisi Üniversiteden ve diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyelerinden veya diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik
unvanına sahip uzmanlardan olmak üzere iki yedek üye seçebilir.

(3) Mazereti nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini tezi
teslim aldıkları tarihten itibaren bir hafta içinde yazılı olarak enstitüye bildirir. Bu durumda
yedek jüri üyesi görevlendirilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en fazla
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sanatta yeterlik sınavına alır. Sanatta yeterlik sınavının tarihi
ve yeri danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK kararı ile belirlenir ve
jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik tez savunması, sanatta yeterlik tez jürisi tarafından düzenlenir ve
yürütülür.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-
ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından EABD/EASD’ye iletilen ortak rapor
ve tutanak, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı ay içinde gereğini yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye jürinin
gerekçeli yazılı kararına dayanılarak, EABD/EASD kurulu önerisi, EABD/EASD başkanının
görüşü ve EYK’nın kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Bu durumda tez savunma sınavı ye-
niden belirlenen bir jüri ile en az dört yarıyıllık süre sonunda yapılabilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 52 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez

yazım esaslarına göre yazılmış ve ciltlenmiş en az iki kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki

elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde EABD/EASD başkanlığına

teslim eder. Tezler EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir. EYK tarafından

tezi biçim yönünden uygun bulunan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre, EYK kararı ile

doktoraya eşdeğer bir unvan verilir.

(2) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde te-

zini teslim edemez ise, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitüye başvurarak en çok

bir aylık ek süre talep edebilir. Tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri gerçek-

leştirilmez. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(3) Sanatta yeterlik diplomasında öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki progra-

mın adı yer alır.

(4) Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin EYK’da kabul edildiği tarihtir.

(5) Sanatta yeterlik diplomasında öğrencinin tamamladığı EABD/EASD’deki progra-

mın adı yer alır.

(6) Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın EYK’da kabul edildiği tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite-

lerarası Kurul, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 11/7/2009 tarihli ve 27285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

mukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkra-

ları, 31 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans program-

larına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimliği dönemi: Tıp doktorluğu programının altıncı dönemini,
b) Akademik takvim: Eğitim öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri

gibi tarihleri içeren takvimi,
c) Çalışma kılavuzu: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eği-

timi Kurulları ve Eğitim Sorumluları Çalışma Kılavuzunu,
ç) Dekan: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
d) Dönem: İki yarıyıldan oluşan bir eğitim-öğretim yılını,
e) Fakülte Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ve /veya uygulama ders saati ile öğrencinin ders dışı

faaliyetlerinden oluşan iş yüküne göre tanımlanan ölçü birimini,
ğ) MÖEK: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim

Koordinasyon Kurulunu,
h) Not durum çizelgesi: Öğrencinin mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu ders-

leri, ve  uygulamaları yarıyıl tabanlı olarak ve her bir dersten alınan sadece son başarı notunun
gösterildiği belgeyi,

ı) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,
j) Tıp Fakültesi: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesini,
k) Uygulama dilimi: Tıp doktorluğu programı aile hekimliği döneminde yer alan her

bir klinik stajı,
l) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
m Yarıyıl: Bir akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarını,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Bilgisayar, Yabancı

Dil, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar dersleri ve benzeri ortak zorunlu ve seçmeli dersler ile ilgili
hususlar, Pamukkale Üniversitesi Önlisans,  Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/4/2010 27556

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2011 28051
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Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-

sının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Haftalık ders saati: Bir dersin haftalık teorik ve uygulama saatleri toplamının üç

katını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(5) Yaz döneminde bir öğretim elemanı ücret karşılığı en çok haftada 21 saate kadar

ders verebilir. Haftalık ders saati toplamı 20’nin üzerinde olan derslerde öğretim elemanının

sadece bir ders vermesi koşuluyla bu sınır uygulanmaz. Ancak, ücretlendirmede 20 saati aşan

fark dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yaz döneminde bir öğrenci en fazla haftada 15 kredi değerinde derse kayıt yaptı-

rabilir. Ancak, yaz döneminde bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı 30

saatten fazla olamaz.

(8) Özel öğrenciler ile diğer üniversitelerden yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran öğ-

rencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum çizelgesi verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Pamukkale Üniversitesi

Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları notlar; not durum çizelgesinde ilgili yarıyıl-

larda, detay not çizelgesinde ise yaz dönemi başlığı altında gösterilir.

(3) Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Yaz dönemi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/6/2010 27598

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/12/2012 28488
2- 13/12/2012 28496
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmadan normal eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde,
normal eğitim ve öğretim süresi 5 yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde başarı
ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılma-
dan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen
ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede me-
zun olabilirler. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim
süresinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine  aşa-
ğıdaki paragraf eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortak zorunlu derslerin not sistemindeki değerlendirmesinde uygulanacak puanlamaya
ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

“b) Başarı notu; yukarıda belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yöntemi
uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından be-
lirlenir. Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde bağıl
değerlendirme yöntemi uygulanmaz, mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak (a) bendine
göre hesaplanan yarıyıl/yılsonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tablo gereği tespit edilen
harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi ve mutlak değerlendirme
yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki
tablo ve esaslar uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci madde-
sinin birinci fıkrasının  (a) bendine  aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Ortak zorunlu derslerin not sistemindeki değerlendirmesinde uygulanacak puanlamaya
ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Zirve Üniversitesinden:
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zirve Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Zirve 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; Zirve 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 (Zirve TÖMER): Zirve Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,
ç) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü,
d) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,
e) Üniversite: Zirve 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) Türk Dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yön-

temleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.
b) Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretilmesini sağlamak.
c) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat

gibi alanlardaki eserlerini incelemek.
ç) Türk Kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, dilsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye’yi ve Türk

kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.
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b) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler için gerekli olan Türkçe kurs-
lar düzenlemek, Türkçe dil bilgisinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlikte olup
olmadığını sınav yaparak tespit etmek ve onlara TDS vermek.

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek
için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, gö-
rev alacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehberler ve yayınlar hazırlamak.

ç) Ulusal veya uluslararası yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ül-
kelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak, bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve
işadamlarına, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere
Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek.

d) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi
Türk Lehçeleri ve diğer yabancı dillerle ilgili kurslar düzenlemek.

e) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere in-
ternet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek, Türk-
çeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap,
dergi, bülten, raporlar yayınlamak.

g) Türkiye Türkçesi öğretimini bütün dünyada yaygın hale getirmek ve Türkçenin sayılı
bilim dilleri arasındaki yerini almasına katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçenin ana dil olarak eğitimi ve öğretimi konu-
sunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Türk Dili öğretimini daha etkin bir hale getirebilmek için diğer dil öğretim metotları
ile karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Merkezde görevli öğretim
elemanları arasından uygun gördüğü en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendiril-
mek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev sü-
resi ile sınırlıdır. Merkez müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini, yardımcısı
da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerde görev alan her

düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
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ç) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
(2) Müdür, Merkez ile ilgili bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından

ve sonuçlandırılmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üni-
versite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa
olmak üzere ve gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu Başkanının çağrılarında salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak.
b) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri, yıllık ders müfredatı ve akademik

takvim, görev verilecek öğretim elemanları, öğretim elemanları için oryantasyon programları
konusunda karar almak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt birimlerin açılması veya kapatılması, kadro
ihtiyacı, ücretler ve indirimlerle ilgili karar almak ve bu kararları Rektörün onayına sunmak.

ç) Çalışma grupları oluşturmak veya kaldırmak.
d) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
yapılan görevlendirme veya atamalarla karşılanır.

Merkezin gelirleri
MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Rektörlük bütçesinden tahsis edilecek yıllık ödenek.
b) Merkezin her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde ettiği gelirler.
c) Her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.
Merkezin giderleri
MADDE 14 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları bölümünde belirtilen hizmetlerin gerektirdiği giderler.
b) Merkeze alınacak her türlü demirbaş ve eşya giderleri.
c) Merkez elemanlarının her türlü ücretleri.
ç) Ağırlama, temsil ve tören giderleri.
d) Ders ve telif ücretleri.
e) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer giderler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SERİ NO: 1)

Bu Tebliğde, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanunun1 10 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa2 eklenen geçici 82 nci

maddede düzenlenen bireysel katılım yatırımcısı indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalara

yer verilmektedir.

1. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulaması

Bireysel katılım yatırımcısı, 4059 sayılı Kanunun3 ek 5 inci maddesi kapsamında Ha-

zine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan,

kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki giri-

şimlere aktaran gerçek kişi yatırımcılardır.

15/2/2013 tarihli Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik4 çerçevesinde ik-

tisap edilen;

- Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75'i,

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-

rumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tara-

fından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş

yıl içinde desteklenmiş anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin  % 100’ü,

söz konusu iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması şartıyla, bireysel katılım

yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir.

2. İndirimden Yararlanma Şartları

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden yararlanılabilmesi için,

-  Tam mükellef gerçek kişi olunması,

- İştirak hisselerinin iktisap edilmesinden önce Hazine Müsteşarlığından bireysel katılım

yatırımcısı lisansı alınması,

- Tam mükellef bir anonim şirkete ait iştirak hisselerinin iki tam yıl (730 gün) süreyle

elde tutulması,

- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe göre Müsteşarlıkça belirlenen

alanlarda yatırım yapılması ve bu yatırımın Müsteşarlıkça mevzuata uygun bulunması

gerekmektedir.

—————————————————————
1 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 6/1/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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İki yıllık elde tutma süresi, girişim şirketi adına Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında

Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin

yatırıldığı tarihte başlayacaktır.

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef

kurumlara iştirak eden tam mükellef gerçek kişilerin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

3. İndirim Dönemi, İndirime Esas Tutarın Hesaplanması ve İndirimin Sınırı

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden, indirime konu iştirak hisselerinin iktisap edil-

diği vergilendirme dönemine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde yararlanı-

labilecektir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesinde hisse senetlerinin alış bedeliyle

değerleneceği hükme bağlandığından, bireysel katılım yatırımcısı indirimine konu anonim şir-

ket hisse senetlerinin indirime esas tutarlarının tespitinde alış bedellerinin dikkate alınması ge-

rekmektedir.

Beyana tabi kazanç ve iratlardan bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar yıllık

bazda 1.000.000 TL’yi aşamayacaktır.

Hisselerin iktisap edildiği döneme ilişkin beyannamede bildirilen kazanç ve iradın ye-

tersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar, izleyen yıllarda Vergi Usul Kanununa göre ilgili

yıllar için hesaplanan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle indirim konusu yapıla-

bilecektir.

Söz konusu indirim uygulamasından, 31/12/2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek ya-

tırımlarla ilgili olarak yararlanılabilecektir.

4. Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Uygulama

- Hisselerin iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl dolmadan elden çıkarılması,

- 4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca vergi des-

teğinden yararlanılması uygun görülmeyen sektörlerde ve/veya faaliyetlerde yatırım yapıldı-

ğının tespit edilmesi,

- Ortaklık paylarına ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile geti-

rilen şartlara uyulmaması,

- Lisans kapsamında ortaklık kurulan kurumlar tarafından daha önce bireysel katılım

yatırımcısınca yapılacağı beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması,

- Bireysel katılım yatırımcısının veya bireysel katılım yatırımcısı ortaklıklarının iştirak

edilen girişim şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı

olduğunun tespit edilmiş olması,

- Bireysel katılım yatırımcısının; eşinin, kendisinin veya eşinin veya kendisinin  altsoyu

ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya

sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da bu kimselerin nüfuzu

altında bulunan girişim şirketlerine iştirak ettiğinin tespit edilmiş olması

hallerinde bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettiril-

memiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır.
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İndirim şartlarının ihlal edilmesi nedeniyle zamanında alınamayan vergiler ile vergi ce-

zalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu

tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer hallerde

de zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır.

5. Mücbir Sebep Halleri

Bireysel katılım yatırımcısının herhangi bir kastı olmaksızın girişim şirketinin iflas et-

mesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine göre mücbir sebep halinin var-

lığı kabul edilir. Bu mücbir sebep hali nedeniyle iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tu-

tulması yükümlülüğünün yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, mücbir sebep ha-

linin gerçekleşme tarihi, mahiyeti, iştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması

yükümlülüğüne olan etkisi ve mümkün olması halinde etkilerinin tahmini giderilme süresi  bi-

reysel katılım yatırımcısı tarafından mücbir sebep halinin ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz

gün (iş günü) içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından

mücbir sebep halinin var olduğu kanaatine ulaşılması durumunda, zamanında tahakkuk ettiril-

memiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmaz ve ziyaa uğratılmış vergiler için gecikme

faizi ve vergi ziyaı cezası tahsil edilmez.

Bireysel katılım yatırımcısının ölümü veya fiil ehliyetinin kaybı halinde ise iştirak his-

selerinin iki yıllık elde tutulma yükümlülüğü ölüm halinde mirasçılar, fiil ehliyetinin kaybı ha-

linde kanuni temsilciler tarafından yerine getirilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilememesi

halinde, indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler için vergi ziyaı cezası

kesilmeyecek olup, zamanında tahakkuk etmemiş vergi aslı gecikme faiziyle birlikte mirasçılar

veya mükelleften tahsil edilecektir.

6. Bildirim Yükümlülüğü

Lisans sahibi bireysel katılım yatırımcısının yatırım başvurusunun uygun bulunması

halinde bu durum sermayenin girişim şirketine aktarıldığını gösterir belgeler eşliğinde, bireysel

katılım yatırımcısı indiriminden yararlanılacak oran da belirtilmek suretiyle Gelir İdaresi Baş-

kanlığına ve bireysel katılım yatırımcısının bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Hazine

Müsteşarlığınca bildirilir. Bireysel katılım yatırımcısı lisansının gerçekleştirilecek ilk yatırıma

ilişkin bildirimde gönderilmesi yeterli olup, sermayenin girişim şirketine yatırıldığını gösterir

belgelerin ise her yatırım aşamasında gönderilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmesi

nedeniyle vergi desteğinin geri alınmasına yol açacak hallerin tespit edilmesi durumunda, tespit

tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulması

gerekmektedir.

Tebliğ olunur.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine,

faaliyet göstermelerine ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı

ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Güvence bedeli: Bir kayıt kuruluşunun herhangi bir nedenle faaliyetine son vermesi

veya verilmesi gibi durumlarda internet alan adı sahiplerinin yeni kayıt kuruluşuna transferi,

bilgi ve belgelerin TRABİS’e aktarılması, kayıt kuruluşunun TRABİS’e bağlantısından kay-

naklanabilecek zararlar gibi durumlara karşılık kayıt kuruluşu başvurusunda alınan bedeli,

b) İnternet alan adı (İAA): “.tr” uzantılı internet alan adını,

c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştiril-

mesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşuna transferine izin

verilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

ç) İnternet alan adı sahibi (İAAS): “.tr” uzantılı internet alan adı sahibini,

d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

e) Kayıt kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adlarıyla ilgili işlemlerin

yapılmasına aracılık eden tarafı,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı

ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren veri tabanını,

h) Test izni: KK’ların ilgili sistemlerinin TRABİS ile teknik açıdan uyumlu çalışabilir-

liğinin test edilmesi için verilen izni,

ı) .tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait

merkezi veri tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik

hizmetinin sunulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân

veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sis-

temi,
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i) TRABİS-KK: İnternet Alan Adları Yönetmeliği veya Kurum tarafından belirlenen

hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kurum tarafından belirlenen şartlarda, TRABİS bünyesinde

faaliyet yürüten Kayıt Kuruluşunu,

j) Yetki kodu: KK tarafından her İAA için ayrı ayrı tanımlanan en az altı, en fazla on

altı karakter uzunluğunda olan ve transfer işlemlerinde kullanılan şifreyi,

k) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnternet

Alan Adları Yönetmeliği”ni,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için, ilgili mev-

zuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt Kuruluşlarının Belirlenmesi

Ön yeterlilik şartları

MADDE 4 – (1) KK olmak için başvuruda bulunan taraflar Ekte belirtilen formu dol-

durarak ön yeterlilik şartlarını taşıdıklarını belgelendirirler.

(2) Sunulan belgelerde KK adayının açık ve tam adı yer alır.

(3) Ön yeterlilik şartlarını taşımayan başvurular Kurum tarafından reddedilir.

Başvuru

MADDE 5 – (1) KK olarak faaliyet göstermek isteyen ve Ekte belirtilen ön yeterlilik

şartlarını taşıyan taraflar başvuru formunu doldurarak Kuruma sunar. Bu başvuruda yetmiş beş

bin Türk Lirası güvence bedelini, ülkemiz bankacılık mevzuatına göre kurulmuş bir bankadan

alınmış ve başvuru tarihi itibariyle en az dört yıl süre ile geçerli kesin teminat mektubu olarak

Kuruma sunar.

(2) Başvuru Kurum tarafından incelemeye alınır ve başvuru tarihinden itibaren en geç

iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kurum gerekli görmesi halinde yerinde inceleme yapar.

(3) Başvurusu uygun bulunan taraflara test izni verilir. Başvurusu uygun bulunmayan

taraflara gerekçesiyle birlikte Kurum tarafından bilgilendirme yapılır. Uygun bulunmayan hu-

susların giderilmesi halinde tekrar başvuru yapılabilir.

Test süreci

MADDE 6 – (1) Test izni verilen KK adayı;

a) Test sürecinde edineceği bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz,

b) Test sürecinde, gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem yapar,

c) Test izni verildiği tarihten itibaren en geç doksan gün içinde test sürecini tamamlar.

(2) Kurum, KK adayının kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmayan sorunlar bu-

lunması halinde ek süre verebilir.

(3) Kurum test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayamayan adayın KK olmak için

yapmış olduğu başvuruyu reddeder, bu durumu KK’ya gerekçesi ile birlikte bildirir ve teminat

mektubunu iade eder.
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Faaliyete başlama ve başvurunun yenilenmesi

MADDE 7 – (1) KK adayına, test sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığının tespit

edilmesini müteakip Kurum tarafından KK faaliyet belgesi verilir ve KK’nın adı Kurumun in-

ternet sayfasında KK listesi altında yayımlanır.

(2) KK bu yayımlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde faaliyete başlar.

(3) KK faaliyet belgesi, KK adının Kurumun internet sayfasında yayımlanmasından

itibaren otuz altı ay süreyle geçerlidir.

(4) Geçerlilik süresinin dolmasına asgari beş ay kala KK yeniden başvuru yapabilir.

Bu başvuruda Kurum tarafından uygun görülmesi halinde test süreci işletilmeyebilir. Başvu-

runun kabul edilmesi halinde KK teminat mektubunu yenileyerek Kuruma sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Kuruluşlarının Yükümlülükleri

Teknik altyapıya ilişkin kurallar

MADDE 8 – (1) Kurum tarafındaki teknik altyapının unsurlarında ve TRABİS’e ilişkin

teknik hususlarda değişiklik yapılması halinde KK, Kurum tarafından belirtilen süre içinde bu

değişikliğin gereğini kendi altyapısında uygular.

(2) KK yazılım geliştirirken gerçek sistemden farklı bir test sistemi üzerinde işlem ya-

par.

Personel

MADDE 9 – (1) KK yürütmekte olduğu faaliyete uygun nitelik ve nicelikte idari ve

teknik personel çalıştırır.

Güvenlik

MADDE 10 – (1) KK kendi sistemlerinin ve TRABİS ile yaptığı ağ bağlantısının gü-

venli olması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bu güvenliğe ilişkin herhangi bir ihlal veya ihlal şüphesi olması durumunda KK

derhal tedbir alır ve TRABİS’i bilgilendirir.

(3) KK’nın TRABİS’in bütünlüğüne, gizliliğine, güvenliğine, erişilebilirliğine zarar

verdiği ya da verme ihtimali bulunduğu hallerde, Kurum KK’nın TRABİS’e erişimini geçici

bir süre için veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda TRABİS, KK’yı bilgilendirir.

(4) KK internetin istikrarını veya operasyonel bütünlüğünü bozacak işlemler yapmaz.

(5) KK kendi yetkili personeli dışında hiçbir tarafın TRABİS’e erişimine izin vermez.

(6) KK İAAS’ye ve İAA başvuru sahiplerine hizmetlerini 15/1/2004 tarihli ve 5070 sa-

yılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından

alınmış sertifika marifetiyle ve uluslararası geçerliliği olan güvenli teknolojiler kullanan internet

sayfasından sunar.
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(7) KK kullandığı cihaz ve sistemler ile sunduğu hizmetlerin bütünlüğünü, gizliliğini,

güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlar.

(8) KK kullandığı ödeme sistemlerinde ilgili mevzuatta yer alan ve diğer tüm güvenlik

tedbirlerini alır.

Verilerin saklanması ve paylaşılması

MADDE 11 – (1) KK tahsisine aracılık ettiği İAA’lara ilişkin bilgi ve belgeler ile bu

İAA’lar için bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerin kayıtlarını (log) günlük olarak 5070 sa-

yılı Elektronik İmza Kanununa uygun zaman damgası ile korumak suretiyle faaliyeti boyunca

saklar. KK İAA’nın kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra en az on yıl süre

ile bu bilgi ve belgelerin saklanmasını sağlar.

(2) KK bu bilgileri ve elektronik belgeleri en az saatte bir olacak şekilde yedekler. KK

bu yedekleri farklı bir yerleşkede ve en az asıl veriler kadar güvenli şartlarda saklar. KK kendi

yerleşkesindeki verilerin yanında farklı yerleşkedeki verilerin de güvenliğinden sorumludur.

(3) İAA’ya ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince bilgi ve belge isteme hakkına sahip

devlet kurumları tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge KK tarafından ilgili kuruma

sağlanır.

Bayi

MADDE 12 – (1) KK İAA’lara ilişkin işlemleri üçüncü taraf olan bayiler aracılığıyla

yürütebilir. Ancak Kurum sadece KK’nın TRABİS’e erişimine izin verir.

(2) Bir bayi ile çalışılması ve bayi tarafından mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi du-

rumunda söz konusu ihlalin KK tarafından yapıldığı kabul edilir.

(3) KK, bayisinin internet sayfasında, kendi adı ve iletişim bilgileri ile Kurum tarafından

onaylı KK olduğu bilgisine yer verilmesini sağlar. KK kendi internet sayfasında bayilerini ilan

eder.

Diğer yükümlülükler

MADDE 13 – (1) KK;

a) İAAS’nin İAA’ya sahip olmak için gerekli şartları kaybetmesi, İAAS’nin verdiği

bilgilerin tam ve/veya doğru olmadığının tespit edilmesi, İAAS’nin ilgili mevzuatı ihlal ettiğine

ilişkin bilgi olması, İAA’nın tahsisinin iptaline yönelik mahkeme veya UÇHS kararı bulunması

hallerinde TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,

b) İAA’ya ilişkin bir adli süreç veya uyuşmazlık çözüm süreci başlatıldığı yönünde bir

bilgi aldığında TRABİS’e durum hakkında derhal bilgi vermekle,

c) İAA ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat hüküm-

leri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla ve İAA işlemlerinin gereğini yerine getirmek dı-

şında hiçbir amaç için kullanmamakla,
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ç) Kurumun talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri Kuruma derhal sunmakla,

d) Uyuşmazlık çözümü mekanizmasında KK’nın yapması gereken tüm yükümlülükleri

titizlikle ve ivedilikle yerine getirmekle,

e) Kötü niyetli İAA tahsisine karşı tedbir almakla,

f) Transfer işlemleri için gereken süreci İAAS’nin kolaylıkla tamamlamasını sağlamakla,

g) Faaliyete geçmek için Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde

herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri yedi (7) gün içinde Kuruma

bildirmekle,

ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,

h) Devletin İAA strateji ve politikalarına uyum sağlamakla,

ı) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uymakla

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnternet Alan Adı Yaşam Çevrimi

İnternet alan adı başvurusu

MADDE 14 – (1) İAA başvuruları KK internet sayfasında yer alan elektronik başvuru

formunun başvuru sahibi tarafından doldurulması suretiyle yapılır.

(2) KK, elektronik başvuru formunun başvuru sahibinden alınması sırasında;

a) Başvuru sahibinin;

1) KK’ya tam ve doğru bilgiler vereceğini, bu bilgilerde meydana gelebilecek değişik-

likleri derhal KK’ya bildireceğini,

2) Üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini,

3) İAA’yı hukuka aykırı bir şekilde kullanmayacağını,

4) İAA’ya ilişkin bir alternatif uyuşmazlık çözüm sürecinin başlaması durumunda buna

katılacağını,

5) KK’lar arası zorunlu transfer hallerinde bilgilendirilmesini müteakip gereken işlem-

leri yapacağını,

6) Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta geçen iptal hallerinde İAA’nın iptal edileceğini,

7) İptal veya feragat durumunda bu işlemlerin İAAS lehine bir hak doğurmayacağını,

8) Başvuru esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılan bildirimlerin kendisine yapıl-

dığını, 

9) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyacağını,

kabul, beyan ve taahhüt etmesini sağlar.

b) Başvuru sahibine;

1) KK kimliği,
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2) Kişisel bilgilerinin;

i. Hangi amaçlarla işleneceği,

ii. Yetkili kamu kurumlarına ve adli makamlara aktarılabileceği,

3) Veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve muhtemel sonuçları,

4) Kişisel verilerini öğrenme hakkı olduğu,

5) Verdiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya güncel olmaması durumunda düzeltme

hakkı olduğu,

6) Alınması zorunlu ve ihtiyari olan bilgiler,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

c) Başvuru sahibinden rehberde yer alacak bilgileri talep eder.

(3) KK, aldığı İAA başvurularını derhal TRABİS’e iletir.

(4) TRABİS gerekli görmesi halinde kontroller yapabilir ve başvuruyu reddedebilir.

KK, başvuru sahibini başvurusunun ret gerekçesi konusunda derhal bilgilendirir.

(5) TRABİS tarafından onaylanan başvuru sonrasında İAA kaydı veri tabanına girilir

ve İAAS KK tarafından derhal bilgilendirilir.

(6) KK, İAA tahsisi yaparken başvuru sahibini İAA tahsisi dışında başka bir hizmeti

almak zorunda bırakmaz.

(7) Belgeli tahsis gerektiren başvurularda uygulanacak usul ve esaslar Kurul tarafından

belirlenir. KK belirlenen belgelerin doğruluğunu kontrol eder ve elektronik ortamda TRABİS’e

iletir. Bu iletim belge kontrolü yapan KK yetkililerinin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda

tanımlanan güvenli elektronik imzaları ile imzalanarak yapılır.

(8) KK, İAA tahsisine ilişkin ödeme sürecinde, İAAS ödeme yetkilisi alanında beyan

edilen bilgilerin ödemede kullanılan kredi kartı, havale gibi mekanizmalarda yer alan bilgiler

ile aynı olmasını sağlamakla yükümlüdür. İAAS’nin ödeme yetkilisi değişikliği taleplerinde

KK aynı doğrulamayı yapar.

(9) KK İAA tahsisi sürecinde İAAS’nin beyan ettiği e-posta adreslerini doğrular.

(10) Başvuru sırasında İAA yazımında yapılan maddi hatalar İAA’nın tahsisine kadar

düzeltilebilir. Başvuru süreci sonunda TRABİS’e iletilen ve tahsisi yapılan İAA için maddi

hata düzeltmesi yapılmaz.

TRABİS’e gönderilecek veriler

MADDE 15 – (1) KK başvuruların mevzuata uygun olduğunu kontrol ettikten sonra

TRABİS’e iletir. KK başvuru ile birlikte rehberde yer alacak verileri ve Kurum tarafından is-

tenebilecek diğer bilgi ve elektronik belgeleri de TRABİS’e gönderir. Bu bilgi ve belgelerde

değişiklik olması halinde KK bunların güncel hallerini derhal TRABİS’e iletir.

(2) KK transferi gibi işlemlerde kullanılacak İAA’ya ilişkin yetki kodu İAA tahsisi es-

nasında KK tarafından TRABİS’e iletilir.

Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 176



İnternet alan adı sahiplerinin şikâyetlerinin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) KK, İAA başvuru sahibinin veya İAAS’nin UÇHS kapsamındaki

hususlar hariç olmak üzere şikâyetlerini kabul eder. KK şikâyetin elektronik ortamda kolaylıkla

yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır ve gelen şikâyetleri en geç bir ay içinde sonuçlandırır.

Bu süre sonunda cevap alamayan kişiler şikâyetlerini Kuruma bildirir.

(2) KK, hakkında iletilen şikâyetlerin tahsisine aracılık ettiği toplam İAA sayısının yüz-

de 2’sini geçmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(3) KK şikâyetleri almak ve analiz etmek için uygun sistemleri kurar. Bu sistemler va-

sıtasıyla asgari her altı ayda bir şikâyetlere ilişkin verileri analiz ederek sistematik problemleri

tanımlar ve bu problemleri giderir.

(4) Bir şikâyete ilişkin her türlü bilgi ve belge 11 inci maddede yer alan verilerin sak-

lanması yükümlülüğü çerçevesinde saklanır.

(5) Şikâyetlerin bildirilmesi ve çözümü ile ilgili ücret talep edilmez.

İnternet alan adı sahiplerinin bilgilendirilmesi

MADDE 17 – (1) KK İAAS’lere aşağıdaki bilgileri İAA’ya ilişkin hizmetleri sunduğu

internet sayfası üzerinden sağlamakla yükümlüdür;

a) Kurumun internet sayfasında göründüğü şekliyle KK’nın yasal/açık adı,

b) Açık adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası,

c) İAA tahsislerinin ne kadar sürede tamamlanabileceği,

ç) İAA tahsisi, iptali, yenilemesi, transferi gibi süreçler,

d) İAAS’lere ve başvuru sahiplerine müşteri desteği verilmesi için KK çağrı merkezi

bilgileri,

e) İAAS’nin hakları,

f) İAAS’leri etkileyen mevzuat, politika değişiklikleri veya KK’nın işleyişi ve süreç-

leri,

g) Kurum tarafından talep edilmesi halinde İAAS’yi ilgilendiren konularda mevzuatta

yapılan değişiklikler,

ğ) İAA’lar ile ilgili işlem ücretleri,

h) İAAS’nin talebi üzerine İAA hizmetlerini başka hizmetlerle bütünleşik olarak sun-

ması halinde, İAA’ya ilişkin hizmetlerin yalın ücretleri.

(2) KK, İAAS’lere aşağıdaki bilgileri asgari e-posta ile sağlamakla yükümlüdür;

a) İAAS’nin talebi üzerine kişinin kendi İAA kayıtları ile ilgili güncel ve doğru bilgi-

ler,

b) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen bilgiler.

Uyuşmazlık çözüm mekanizması

MADDE 18 – (1) KK Kurumun belirlediği uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işle-

yebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık çözüm süreci boyunca dondurulur.
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Rehber

MADDE 19 – (1) KK rehberdeki bilgilerin ve İAAS’den talep ettiği diğer bilgilerin

doğru olmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) KK rehberdeki bilgilerin doğru olmadığı ya da değiştiği hakkında bir bilgi veya şi-

kâyet alması durumunda, bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve rehberde gerekli güncelleme-

leri derhal yapar. Bu doğrulamanın yapılamadığı durumlarda ilgili İAA’nın dondurulmasını te-

minen TRABİS’e bilgi verir.

(3) KK İAAS’lerden rehberdeki bilgilerini kontrol etmelerini ve değişiklik varsa gün-

cellemelerini talep eder. Bu talebi her yılın ocak ve haziran ayları içerisinde kendisinden hizmet

alan tüm İAAS’lere iletir. KK, İAA’ya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespiti halinde İAA’nın

iptal edileceğini ilgili talep içerisinde İAAS’ye bildirir. Söz konusu talep asgari e-posta yoluyla

yapılır.

(4) KK bilgi değişiklikleri halinde derhal kendi kayıtlarında güncelleme yapar ve bunu

TRABİS’e iletir.

(5) KK rehberde yer alan bilgilerin istek dışı e-posta göndermek, ticari faaliyette bu-

lunmak gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde

gerekli tedbirleri alır.

(6) Rehberde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Tahsisli İAA,

b) Birincil ve ikincil ad sunucuların isimleri,

c) İlgili KK bilgileri,

ç) İAA’nın tahsis edildiği tarih,

d) İAA’nın tahsis süresinin bitiş tarihi,

e) İAAS’nin, idari, teknik ve ödeme sorumlularının adı ve e-posta adresleri,

f) Varsa İAA’ya ilişkin uyuşmazlık durumu ve İAA’nın dondurulma durumuna ilişkin

bilgi,

g) Rehber bilgisinin güncellenme tarihi.

(7) İAAS’nin talep etmesi halinde e-posta adresi alanında örnekalanadı@kayitkurulu-

su.com.tr gibi bir adres yer alır ve bu adrese gelen e-postalar KK tarafından İAAS’ye ait e-posta

adresine iletilir.

(8) İAAS’nin e-posta adresi istek dışı e-postalara karşı korunur.

(9) İAAS’nin talep etmesi halinde telefon numarası, faks numarası ve açık adresi de

rehberde yayımlanır.

(10) KK bu maddede belirtilen hizmetler için ücret almaz.
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Ücretler

MADDE 20 – (1) İAA işlemlerine ilişkin ücretler Yönetmeliğin 28 inci maddesi çer-

çevesinde Kurul tarafından düzenlenir.

Ücretlerin Kuruma ödenmesi

MADDE 21 – (1) Kurum, İAA ücretlerini KK’dan ön ödemeli olarak alır. Bu ön öde-

meler on bin Türk Lirası ve katları miktarında yapılır.

(2) İAA tahsis etme, yenileme gibi işlemlere ait ücretler yapılan ön ödeme miktarından

düşülür. Bu miktarın beş bin Türk Lirasına düşmesi halinde TRABİS, KK’ya elektronik or-

tamda uyarı gönderir. Miktarın sıfır Türk Lirasına düşmesi halinde KK’nın ücrete tabi bir İAA

işlemi yapmasına ve İAA transferinde alıcı olmasına izin verilmez.

(3) KK tarafından yapılan ön ödemeler Kuruma gelir olarak kaydedilir ve geri ödeme

yapılmaz.

(4) KK’nın faaliyetine son vermesi veya verilmesi durumunda ilgili KK tarafından

işlem yapılan tüm İAA’ların diğer KK’lara transferi gibi işlemlerin gerçekleşmesi akabinde bu

işlemler için oluşan maliyet KK’dan tahsil edilir.

Satış, devir ve feragat

MADDE 22 – (1) İAA satış işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra

gerçekleştirilebilir.

(2) Devir işlemleri TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu du-

rumda KK aşağıdaki belgeleri başvuru sahibinden talep eder;

a) İAAS olan gerçek kişilerin ölümü, gaipliği veya gaiplik karinesi gibi durumlarında,

başvuru sahibinin İAA’nın yasal mirasçısı olduğunu gösterir yetkili makamlardan alınmış belge,

b) İAAS olan tüzel kişilerin, bu İAA’yı birleşme, devralma gibi sebeplerle devredecek

olması halinde birleşme veya devralmayı ispat eden belgeler,

c) İAAS ve marka/patent sahibi gerçek/tüzel kişilerin bu marka/patente ilişkin İAA’la-

rını devredecek olması halinde marka/patent ile ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden bel-

geler,

ç) İAAS olan fikir/sanat eserlerinin kayıt ve tescilini yaptırmış gerçek/tüzel kişilerin

bu fikir/sanat eserlerine ilişkin İAA’larını devredecek olması halinde fikir/sanat eserleri ile

ilgili haklarını devrettiklerini ispat eden belgeler.

(3) Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için hizmet alınan KK’nın internet sayfa-

sında yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. KK bilgi ve belgeleri

kontrol eder, TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlar ve İAA’nın satışı veya devir işlemi

doğrultusunda ilgili İAAS değişikliğini gerçekleştirir. KK, eski ve yeni İAAS’lere asgari e-posta

yoluyla bilgi verir.

(4) Satılan veya devredilen İAA’nın tahsis süresi değişmez.

(5) İAAS İAA’dan feragat etme hakkına sahiptir. Feragat edilen günden itibaren

İAA’nın kullanımı iki ay süreyle durdurulur. Bu süre içinde İAAS başvurusu üzerine İAA tahsis

işlemi yenilenir. Aksi halde İAA yeniden tahsise açılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt kuruluşları arası transfer

Genel hükümler

MADDE 23 – (1) İAAS’ler, talep etmeleri halinde, hizmet aldıkları KK’yı değiştirebi-

lirler.

(2) Mevcut durumda hizmet vermekte olan KK verici KK, İAA’nın transfer edilmek

istendiği yeni KK ise alıcı KK olarak isimlendirilir.

(3) Transfer ücreti İAA’ya ilişkin Kurumun belirlediği bir yıllık tahsis ücretidir.

(4) Transfer neticesinde İAA tahsis süresine bir yıl eklenir. TRABİS, alıcı KK’nın TRABİS

hesabından transfer ücretini düşer.

(5) Verici KK transfer işlemi için İAAS’den ücret talep etmez.

(6) Alıcı ve verici KK birden çok İAA’ya sahip İAAS’nin tek bir seferde tüm İAA’larını

transfer edebilmesi imkânını sağlar.

Transfer

MADDE 24 – (1) Transfer işleminde aşağıdaki süreç izlenir;

a) Hizmet aldığı KK’yı değiştirmek isteyen İAAS verici KK’nın internet sayfasından

yetki kodunu talep eder.

b) Talebi müteakip verici KK yetki kodunu derhal İAAS’ye sunar.

c) İAAS bu kodu kullanarak alıcı KK’nın internet sayfasından başvuru yapar.

ç) Alıcı KK kendisine gelen başvuruyu TRABİS’e iletir.

d) Transfer şartlarının uygun olması halinde TRABİS talebi verici KK’ya iletir.

e) Verici KK yirmi dört saat içerisinde transfer talebine cevap verir. Bu süre içerisinde

cevap verilmeyen talepler kabul edilmiş sayılır. Verici KK ancak Yönetmelik ve Tebliğle be-

lirlenen durumlarda transferi reddedebilir. Bu cevapta reddin gerekçesi de bildirilir.

f) Durum hakkında TRABİS alıcı KK’yı, alıcı KK’da İAAS’yi bilgilendirir.

(2) Tüm KK’lar yetki koduna İAAS tarafından en az başvuru işlemi kadar kolay bir şe-

kilde erişilmesi için internet sayfalarında gerekli tedbirleri alır. KK, İAAS’nin borcu bulunma

ve benzeri gerekçelerle bu koda erişimini engelleyemez ve transfer talebini reddedemez.

Transferin reddi

MADDE 25 – (1) TRABİS, alıcı ve verici KK’lar tarafından kendisine doğrulanmak

üzere gönderilen kodun eşleşmemesi halinde transferi gerçekleştirmez.

(2) TRABİS;

a) İAA’nın ilk tahsisinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,

b) İAA’nın verici KK’ya transfer edilmesinin üzerinden altmış gün geçmemiş olması,

c) İAA tahsis süresinin bitmesine on beş günden az süre kalmış olması,

ç) İAA’nın dondurulmuş olması,

durumlarında alıcı KK tarafından gelen transfer talebini reddeder.
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(3) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri verici KK’nın faaliyetine son ver-

mesi veya son verilmesi durumunda uygulanmaz.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki ret gerekçeleri Yönetmeliğin Geçici 1 inci madde-

sinin altıncı fıkrası kapsamındaki geçişler için uygulanmaz.

Zorunlu transfer

MADDE 26 – (1) Bir KK’nın faaliyetine son vermesi veya son verilmesi durumunda

zorunlu transfer süreci başlatılır.

(2) Faaliyetine son veren veya verilen KK, İAA’lara ait bilgileri ve kendisine ait İAA’la-

rı Kurumca belirlenen çerçevede TRABİS-KK’ya aktarır.

(3) TRABİS-KK İAAS’leri asgari e-posta yoluyla;

a) Yeni bir KK seçmeleri ve transfer işlemini başlatmaları,

b) TRABİS-KK’dan hizmet aldıkları süre boyunca transfer işlemi dışında herhangi bir

işlem yapamayacakları,

konularında bilgilendirir.

(4) TRABİS-KK İAA’nın yeni bir KK’ya transferinde verici KK olarak işlem yapar

ancak yenileme işlemi yapmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yeni Seviye İnternet Alan Adı Açılması

“a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsisi

MADDE 27 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsis işlemlerinden önce “a.tr” için

a) “a.gov.tr” adresine,

b) “a.edu.tr” adresine,

c) “a.tsk.tr” adresine,

ç) “a.bel.tr” adresine,

d) “a.pol.tr” adresine,

e) “a.k12.tr” adresine,

f) “a.org.tr” adresine,

ücretsiz olarak yönlendirme yapılır.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde geçen “a.org.tr” başvurusunun değerlendirmeye alın-

ması için İAAS’nin talep etmesi ve

a) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşu,

b) Kamuya yararlı dernek veya vakıf,

c) İşçi veya işveren meslek kuruluşu,

niteliklerinden birini haiz olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(3) Birinci fıkranın farklı bentlerinde geçen adların “a” alanının aynı olması durumunda

ilgili fıkranın üst bendinde geçen tarafa öncelik tanınır.
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(4) Birinci fıkra hükmüne göre yönlendirilen İAA’lar satılamaz ve devredilemez. Bu

İAA’lar yalnızca yönlendirilir. Bu İAA’lar kullanılarak internet yayımcılığı yapılamaz.

(5) Birinci fıkra hükmüne göre yapılan tahsis sonrasında marka sahipleri önceliği hük-

mü işletilir.

(6) Marka sahipleri önceliğinden sonra açık artırma yapılır.

(7) Açık artırma sonrasında müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.

Bu İAA’lara ilişkin işlemlerin ücretleri Kurul tarafından belirlenir.

Yeni ikinci seviye internet alan adı açılması

MADDE 28 – (1) İhtiyaç olması halinde “a.yeni.tr” yapısındaki yeni ikinci seviye alan

adları Kurum tarafından tahsise açılır.

(2) Bu adların belgesiz olarak tahsis edilmesi halinde;

a) İlk olarak marka sahipleri önceliği hükmü işletilir,

b) Sonrasında açık artırma yapılır,

c) Açık artırma sonrasında müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygula-

nır.

(3) “a.yeni.tr” yapısı için “yeni” ibaresi tahsise kapalı adlar listesine alınır.

(4) Bu adlara ilişkin usul ve esaslar ile işlem ücretleri Kurul tarafından belirlenir.

Marka sahipleri önceliği

MADDE 29 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsisi ve yeni ikinci seviye İAA açıl-

ması hallerinde açık artırmadan önce marka sahiplerine ilgili adı tahsis etmeleri için öncelik

tanınır. Bu önceliğe ve öncelik başvurusu ücretine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından be-

lirlenir.

Açık artırma

MADDE 30 – (1) Açık artırmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.

(2) Açık artırmada aşağıdaki yöntem izlenir:

a) Açık artırma başvuru ücreti her bir İAA için ayrı ödenir. Bu ücret açık artırmanın

kaybedilmesi hali de dâhil iade edilmez. Açık artırma başvuru ücreti Kurul tarafından belirlenir

ve Kuruma ödenir.

b) Açık artırma bir ay boyunca devam eder. Teklif sahiplerinin kimlikleri gizli, en yük-

sek teklif açık tutulur.

c) Fiyat artırımı mevcut en yüksek teklifin yüzde onu kadar olur, küsurat bir üste yu-

varlanır. Fiyat artırımını ilgili İAA açık artırmasına katılanlar yapabilir, en yüksek teklif sahibi

fiyat artırımı yapamaz.

ç) Açık artırmanın sonlanmasını müteakip en yüksek fiyatı teklif eden kişi iki iş günü

içerisinde teklif ettiği fiyatı öder ve İAA bu kişiye tahsis edilir.

d) İki iş günü içerisinde teklif edilen fiyatın ödenmemesi durumunda sırasıyla diğer

teklifler değerlendirilir.
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e) İAA tahsisatı açık artırma bitiş gününden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

f) İAAS altı ay içerisinde bir KK seçerek transfer yapar. Bu transferde 25 inci maddenin

ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler uygulanmaz. Alıcı KK İAAS’den transfer

ücreti talep etmez. Transferi gerçekleştirilmeyen İAA’lar yeniden tahsise açılır.

(3) Açık artırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı uygu-

lanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İnternet alan adı depolama

MADDE 31 – (1) Sadece son kullanıcıların talebi üzerine İAA tahsisi yapılır. KK,

TRABİS’e olan elektronik bağlantısının otomatize imkânlarını kullanarak satış, devir ve ben-

zeri amaçlarla kendi ve/veya ilişkisi bulunan üçüncü taraflar adına İAA başvurusu ve/veya tah-

sisi yapmak suretiyle İAA depolayamaz. KK, çalışanlarının İAA depolama yapmaması için

gerekli tedbirleri alır.

(2) İAA depolandığı tespit edilen durumlarda depolanan tüm İAA’lar iptal edilir. KK’nın

faaliyetine son verilir. Bu durumda KK’ya herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

(3) KK’nın ve/veya KK ile ilişkisi bulunan üçüncü tarafların bizzat kendilerinin kulla-

nacağı İAA’lar için başvurular diğer tüm başvuru sahiplerinin imkânları çerçevesinde yapılır.

Bilgi ve belge talepleri

MADDE 32 – (1) KK;

a) İAAS erişim bilgilerini (IP adresi, zaman),

b) İşlem bilgilerini (tahsis, yenileme, güncelleme, transfer ve benzeri),

c) Ödeme bilgilerini

ve ilgili diğer bilgi, belge ve talepleri gerektiğinde karşılamak üzere ilgili mevzuatta

geçen süreler boyunca saklar.

(2) KK, mevzuatları gereği bir İAA’ya veya İAAS’ye ait bilgilere ulaşma yetkisine sa-

hip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılar.

Belgeli tahsis edilen alt alan adları

MADDE 33 – (1) Yönetmeliğin Ekinde belirtilen belgeli tahsis edilecek alt alan adları,

başvuruların ilgili mercii tarafından onaylanması halinde tahsis edilir.

(2) Kurum gerekli görmesi halinde belgeli alt alan adlarına ilişkin Kurul Kararı ile dü-

zenleme yapar.

Tahsise kapalı ve tahsise kısıtlı adlar listesi

MADDE 34 – (1) Mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa

ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen adlar ile dünyadaki tüm üst

seviye alan adları ve “.tr” altındaki ikinci seviye alan adları Tahsise Kapalı Adlar Listesine alı-

nır.
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(2) Tahsise Kısıtlı Adlar Listesi;

a) Tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan,

b) Şehir isimlerinden,

c) İnternet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları

ve devlet kurumları adlarını içeren sahte İAA’ların tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, fi-

nans, bakanlık gibi adlardan,

oluşur.

Denetim ve yaptırımlar

MADDE 35 – (1) Kurum KK’ları re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkilidir.

Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet

gösteren KK’lar için Kurum gerekli tedbirleri alır.

(2) Kurum, ihlalin niteliği, zararın büyüklüğü, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik

kazanç elde edilip edilmemesi ve bu kazancın büyüklüğü, tekrarlanan veya devam eden ihlalin

varlığı, geçmişte kurallara uyum, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi durumları dikkate alarak

aykırılığın etkisini belirler.

(3) Aykırılığın etkisinin küçük olması durumunda uyarı yapılır, bu durum Kurum in-

ternet sayfasında yayımlanır.

(4) Aykırılığın etkisinin büyük olması durumunda;

a) Kurum gerekli görmesi halinde KK’nın faaliyetini askıya alır. Faaliyeti askıya alınan

KK, İAA tahsisi ve yenilemesi yapamaz ve transferde alıcı KK olamaz ancak diğer işlemleri

devam ettirir. Bu durum Kurum internet sayfasında yayımlanır.

b) Kurum gerekli görmesi halinde KK’nın faaliyetine son verir. Faaliyetine son verilen KK;

1) Kurum internet sayfasında duyurulur ve KK listesinden çıkarılır,

2) Yeni İAA başvurusu kabul edemez, transferde alıcı KK olamaz ve

3) İşlem yaptığı İAA’lar için gerekli transfer işlemlerini derhal başlatır.

Zaman bilgisi

MADDE 36 – (1) Bir İAA’ya ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta, TRABİS sisteminde

kayıtlı bulunan zaman bilgisi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme

yapılır.

Belgeli olarak tahsis edilmekteyken belgesiz tahsise geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TRABİS’in faaliyeti öncesinde belgeli olarak tahsis edilen

“.com.tr”, “.net.tr” ve “.org.tr” alt alan adları TRABİS’in faaliyete geçmesi sonrasında belgesiz

olarak tahsis edilmeye başlamadan bir ay önce İAAS adayları elektronik ortamda TRABİS’e

talepte bulunur.
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(2) Bu talepler içinden TRABİS’in faaliyete geçtiği an itibariyle müsait olan İAA’lar

ön değerlendirmeye alınır.

(3) Ön değerlendirmede aynı İAA için birden fazla talep olması halinde ilgili İAA tah-

sise kapatılır ve bu İAA için daha sonra açık artırma yöntemi uygulanır.

(4) Tek talep gelen İAA ve hiçbir talep gelmeyen İAA’lar TRABİS’in faaliyete geçmesi

ile birlikte “ilk gelen ilk alır” kuralı çerçevesinde tahsis edilir.

KK’sı olmayan İAAS’ler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) TRABİS’in faaliyete geçtiği tarih itibariyle herhangi bir

KK’sı bulunmayan İAAS’ler TRABİS üzerinden kendilerine bir KK seçerek ilgili İAA’yı trans-

fer eder. Transferi gerçekleştirilmeyen İAA tahsis süresi sonuna kadar kullanımda kalır ancak

KK vasıtası ile gerçekleştirilen işlemler yapılamaz. Tahsis süresinin sonunda İAA yeniden tah-

sise açılır.

Mevcut işleyişteki internet alan adlarının yetki kodu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Nic.tr (“.tr” Alan Adları Yöne-

timi) tarafından ve

b) Nic.tr’nin kayıt operatörleri tarafından

tahsis edilmiş İAA’lara ait diğer bilgilerin yanında yetki kodu da TRABİS’e iletilir.

TRABİS’in faaliyete geçmesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TRABİS’in faaliyete geçebilmesi için gerekli işlemlerin ta-

mamlanmasını müteakip bu durum Kurum tarafından internet sayfasında ilan edilir ve TRABİS

faaliyete geçer.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Tebliğin;

a) 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 13 üncü, 20 nci ve 37 nci maddeleri ile Geçici

1 inci, Geçici 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İNTERNET ALAN ADLARI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM

MEKANİZMASI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm
mekanizmasının işletilmesine, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesine ve yü-
kümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, “.tr” uzantılı internet alan adları ile ilgili uyuşmazlık çözüm
mekanizmasının işletilmesini, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcıların belirlenmesini ve yü-
kümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine ve 23 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Hakem Heyeti: İnternet alan adları ile ilgili uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacı ile

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar bünyesinde kurulan Hakem Heyetlerini,
b) İnternet alan adı (İAA): “.tr” uzantılı internet alan adını,
c) İnternet alan adı dondurma: İnternet alan adı kaydında yer alan bilgilerin değiştiril-

mesine, internet alan adının satışına, devrine, feragatine ve Kayıt Kuruluşu transferine izin ve-
rilmeyip yenilenmesine izin verilmesi halini,

ç) İnternet Alan Adı Sahibi (İAAS): “.tr” uzantılı İAA sahibini,
d) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,
e) Kayıt Kuruluşu (KK): Başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin

yapılmasına aracılık eden tarafı,
f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
ğ) Rehber: Alan adı sahibinin iletişim bilgileri ile alan adının tahsis süresinin başladığı

ve bittiği tarihler gibi bilgileri içeren bir veritabanını,
h) Şikâyetçi: Tahsis edilmiş bir İAA ile ilgili şikâyette bulunmak üzere uyuşmazlık çö-

züm hizmet sağlayıcısına başvuru yapan tarafı,
ı) Şikâyet edilen: Uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı nezdinde şikâyete konu olan

İAAS’yi,
i) tr ağ bilgi sistemi (TRABİS): “.tr” uzantılı İAA sisteminin ve buna ait merkezi veri-

tabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin su-
nulmasına ve İAA başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm
bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemi,
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j) Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS): İnternet alan adları ile ilgili uyuş-
mazlıkların çözüm sürecini hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürüten üniversiteleri,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya uluslararası kuruluşları,

k) Yönetmelik: 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet
Alan Adları Yönetmeliğini,

ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili diğer mevzuatta yer

alan tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM

Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılar

Başvuru ve faaliyete başlama

MADDE 5 – (1) UÇHS olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar ekteki başvuru
formunu doldurarak Kuruma başvuruda bulunurlar.

(2) UÇHS başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş
olmalıdır. UÇHS başvuru sahibinin uluslararası kuruluş olması durumunda Türkiye Cumhuri-
yetince tanınan ve fikri mülkiyet hukuku, uyuşmazlık hukuku veya tahkim hukuku konusunda
uzman uluslararası kuruluşlardan olması ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak
kurulmuş bir temsilciliğinin bulunması gerekir.

(3) UÇHS’lerin, alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü sürecini başarıyla yöne-
tebilecek idari ve teknik yetkinliği haiz olmaları ve en az on adet hakemi listelerinde bulun-
durmaları gerekir.

(4) Kurumca yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşıdığı tespit edilenler UÇHS
olarak belirlenir ve bu UÇHS’lerin ismi ile iletişim bilgileri Kurumun internet sitesinde ya-
yımlanır.

Yükümlülükler

MADDE 6 – (1) UÇHS;
a) Listesinde bulunan hakemlerin adlarını ve kısa özgeçmişlerini internet sitesinde ya-

yımlamakla,
b) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru ile ilgili, Yönetmeliğin 25 inci madde-

sinde yer alan şartları ve gerekli bilgi ve belgelere ilişkin açıklamaları internet sitesinde ya-
yımlamak ve bunların güncelliğini sağlamakla,

c) Kuruma yapmış olduğu başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişik-
lik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikleri yedi gün içinde Kuruma bildirmekle,

ç) Talep edilmesi halinde sürecin işleyişi ve gelinen aşama hakkında şikâyetçiyi veya
şikâyet edileni bilgilendirmekle,

d) Kabul ettiği her şikâyet başvurusunu aynı gün içerisinde TRABİS’e ve ilgili KK’ya
bildirmekle,

e) Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri derhal sağlamakla,
f) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve bel-

geleri en az on yıl süre ile saklamakla,
g) İAA uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili işlemler dolayısıyla elde ettiği bilgi ve bel-

geleri ilgili mevzuat hükümleri dışında üçüncü taraflarla paylaşmamakla,

Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE                             21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 190



ğ) Her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu Kuruma sunmakla,
h) Şikâyetçi ve şikâyet edilenin yaptığı ödemeleri ilgili mevzuatta yer alan güvenli yön-

temlerle tahsil etmekle,
ı) Mevzuatları gereği bir İAA’ya, İAAS’ye veya şikâyetçiye ait bilgilere ulaşma yetki-

sine sahip kamu kurumlarının ve adli makamların taleplerini karşılamakla,
yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması

Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen şartların
birlikte sağlandığını iddia eden şikâyetçi, uyuşmazlığın çözümü için, tercih ettiği UÇHS’nin
internet sayfasında başvurusunu yapabilir.

(2) UÇHS kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda başvuruyu kabul etmeme hakkına
sahiptir. UÇHS başvuruyu kabul ya da reddettiğine dair cevabını bir iş günü içerisinde şikâ-
yetçiye bildirir.

(3) Şikâyetçi, başvuruda bulunduğu UÇHS tarafından kendisine karar bildirilene kadar
aynı şikâyet konusunda başka bir UÇHS’ye başvuruda bulunamaz.

(4) Şikâyetçi, aynı kişiye tahsisli birden fazla İAA’ya ilişkin tek bir başvuruda buluna-
bilir.

(5) Şikâyetçi başvurusunda uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden olu-
şan bir heyet tarafından ele alınmasına ilişkin tercihini belirtir.

(6) Şikâyetçi başvurusunda;
a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,
b) Şikâyete konu olan İAA’yı,
c) Şikâyete konu olan İAA’ya ilişkin iptal ya da devir talebini,
ç) İddiasını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri ve beş bin kelimeyi aşmayacak şekilde

başvuru şartlarının sağlanması ile ilgili gerekçeleri,
d) UÇHS tarafından istenen diğer bilgi ve belgeleri,
e) Aynı şikâyet konusu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS’ye veya mahkemeye

başvuruda bulunup bulunmadığını ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığını,
f) Şikâyetinde belirttiği hususların eksiksiz ve doğru olduğuna dair beyanını,
UÇHS’ye bildirir.
(7) Şikâyetçi başvuru sonrasında ek bilgi, belge ve deliller sunabilir. Bunların değer-

lendirmeye alınması hakem veya hakem heyetinin takdirindedir.
(8) UÇHS, başvuruda bir eksiklik tespit etmesi halinde durumu şikâyetçiye bildirir ve

eksikliğin giderilmesi için şikâyetçiye beş gün süre verir. Bu süre içinde eksikliklerin gideril-
memesi halinde başvuru geçersiz sayılır. Ancak bu durum şikâyetçinin yeniden başvuru yap-
masına engel teşkil etmez.

(9) UÇHS, başvuruyu kabul etmesini müteakip uyuşmazlığa konu olan İAA’yı derhal
TRABİS’e ve ilgili KK’ya bildirir. UÇHS tarafından konu ile ilgili olarak internet sayfasında
duyuru yapılır ve İAA dondurulur.
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Başvurunun şikâyet edilene gönderilmesi
MADDE 8 – (1) UÇHS tarafından, bir başvurunun kabul edilmesini müteakip bir iş

günü içinde;
a) Hakkında şikâyet olduğuna ilişkin bildirim,
b) Başvuruda sunulan bilgi ve belgeleri ihtiva eden şikâyet dosyası,
c) Şikâyetçinin hakem veya hakem heyeti tercihi,
ç) İlgili mevzuat konusunda açıklamalar ile sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler ve
d) Şikâyet edilenin UÇHS’ye cevap verirken göndermesi gereken bilgi ve belgelere

ilişkin açıklamalar
şikâyet edilene gönderilir.
Şikâyet edilenin cevabı
MADDE 9 – (1) Şikâyet edilen, başvurunun kendisine gönderilmesinden itibaren on

gün içinde;
a) Kendisinin ve varsa kendisini temsile yetkili kişinin iletişim bilgilerini,
b) UÇHS tarafından kendisinden istenen bilgi ve belgeleri,
c) Cevabını destekleyici tüm bilgi ve belgeleri,
ç) Konu ile ilgili olarak daha önce başka bir UÇHS’ye veya bir mahkemeye başvuruda

bulunulup bulunulmadığı ve alınmış herhangi bir karar olup olmadığı bilgisini,
d) Uyuşmazlığın bir hakem tarafından ya da üç hakemden oluşan bir heyet tarafından

ele alınmasına ilişkin tercihini,
e) İhtiyaç duyması halinde makul gerekçesi ile birlikte ek süre talebini,
UÇHS’ye iletir.
(2) UÇHS şikâyet edilenin hakem tercihini ve ek süre taleplerini bir iş günü içinde şi-

kâyet eden tarafa gönderir.
(3) UÇHS, şikâyet edilene, talep etmesi halinde on güne kadar ek süre verir ve bunu

derhal taraflara bildirir.
(4) Şikâyet edilenin, belirlenen süreler içinde cevap vermemesi halinde şikâyetçinin

sunduğu ve ihtiyaç duyulması halinde üçüncü taraflardan temin edilen bilgi ve belgelere göre
karar verilir.

Hakemlerin nitelikleri
MADDE 10 – (1) Hakemler gerçek kişilerden seçilir ve asgari aşağıdaki nitelikleri taşır;
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Fikri mülkiyet hakları hukuku, marka hukuku, ticaret hukuku veya bilişim hukuku

alanlarından en az birinde en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan
veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı hakemlik yapma, yalan
tanıklık veya yalan yere yemin suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

d) Daha önce haklı bir neden olmaksızın herhangi bir hakemlikten veya herhangi bir
hakem heyeti listesinden çıkarılmamış olmak,

e) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksekokulların;
1) Hukuk fakültelerinden,
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2) Mühendislik fakültelerinden,
3) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden
ya da bu bölümlerden denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki

yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
Hakemlerin belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Tarafların, uyuşmazlığın tek hakemle ele alınması konusunda muta-

bık olmaları halinde UÇHS hakemi belirler.
(2) Taraflardan birinin hakem heyeti istemesi durumunda uyuşmazlık üç hakemden olu-

şan bir heyet tarafından ele alınır. Bu durumda UÇHS, taraflardan eş zamanlı olarak, kendi lis-
tesinde yer alan hakemlerden biri yedek olmak üzere ikişer ismi seçip kendisine bildirmelerini
ister. Heyette yer alacak hakemlerin ikisi tarafların tercihlerinden, üçüncü hakem ise seçilen
hakemler tarafından belirlenir. Taraflardan birinin belirlenen süre içerisinde hakem seçimine
ilişkin görüş belirtmemesi halinde, bu hakemin seçimi UÇHS tarafından yapılır.

(3) Hakemlerin üçüncü hakemi belirleme konusunda üç iş günü içinde mutabık kala-
maması halinde, üçüncü hakem UÇHS tarafından belirlenir. Üçüncü hakem, heyet başkanı ola-
rak görev yapar.

(4) Hakemlerin belirlenmesi işlemi UÇHS tarafından 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının
gerçekleşmesini müteakip iki iş günü içinde tamamlanır.

(5) UÇHS hakem heyetindeki hakemlerden en az birisinin hukuk fakültesi mezunla-
rından olmasını sağlar.

Hakemlerin çalışması
MADDE 12 – (1) Hakemler, uyuşmazlık konusu alan adına ve taraflarına ilişkin ba-

ğımsızlık ve tarafsızlıklarını gösterir yazılı beyanlarını UÇHS'ye sunmalarını müteakip çalış-
maya başlarlar. Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak ve ilgili ta-
raflara karşı tarafsız ve adil davranmak koşuluyla hakemler çalışmaların yürütülme şekli ve
yöntemi konusunda serbesttirler.

(2) Hakem heyetinde hakemler arası koordinasyon, heyet başkanı hakem tarafından
sağlanır.

(3) Hakemler, bizzat kendileri, eşleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil)
kan ve sıhri hısımları ile ilgili şikâyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanılması gibi tarafsızlığını
etkileyebilecek görevlerde yer alamaz.

(4) Hakemi ya da hakemleri reddetmek isteyen taraf, ret isteminde bulunabileceği bir
durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde gerekçesini açıkça belirterek
ret isteminde bulunabilir ve bu istemini karşı tarafa, UÇHS’ye ve hakem heyetine bildirir.
UÇHS gerekli görmesi halinde hakem seçimi sürecini tekrarlar.

(5) Hakem, bağımsızlığını veya tarafsızlığını etkileyecek herhangi bir durumun ortaya
çıkması halinde, bunu derhal UÇHS’ye bildirir. Bu durumda UÇHS, gerekli görmesi halinde,
yeni bir hakem atar.

Ek bilgi ve belge ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Hakem veya hakem heyeti, ihtiyaç duyması halinde UÇHS vasıta-

sıyla taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.
(2) Ek bilgi ve belgeler, talebin taraflara gönderilmesinden itibaren beş gün içinde

UÇHS’ye sunulur. UÇHS sunulan ek bilgi ve belgeleri derhal hakeme veya hakem heyetine
iletir.

21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 193



Karar

MADDE 14 – (1) Hakem veya hakem heyeti, 9 uncu maddede belirtilen sürecin ta-
mamlanmasını müteakip onbeş gün içinde Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası çer-
çevesinde karar verir. Bu süre içerisinde karar verilememesi durumunda hakem ya da hakem
heyeti beş güne kadar ek süre kullanabilir. İlgili tarafların bilgilendirilmesini teminen bu durum
UÇHS’ye bildirilir.

(2) Hakem heyeti kararları basit çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Verilen
karar gerekçeleri ve varsa karşı görüş şerhi ile birlikte UÇHS’ye bildirilir.

(3) UÇHS, kendisine bildirilen kararı ve kararın gerekçesini bir gün içerisinde TRA-
BİS’e, KK’ya ve şikâyetle ilgili taraflara iletir. UÇHS uyuşmazlığa konu olan İAA’yı, kendisine
yapılan başvuru tarihini, karar tarihini, ilgili tarafları ve kararda aksi belirtilmedikçe karar met-
ninin tümünü kendisine ait internet sitesinde derhal yayımlar.

(4) Karar alınmadan önce şikâyetçi ve şikâyet edilenin aralarında anlaşarak uyuşmazlık
çözüm sürecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti çalışmasını
sonlandırır. Bu durum UÇHS’nin internet sitesinde yayımlanır, UÇHS’ye ve hakemlere öden-
miş ücretler iade edilmez.

(5) Uyuşmazlık çözüm süreci esnasında şikâyetçinin sona erdirme talebi olursa hakem
veya hakem heyeti çalışmasının devamı hakem veya hakem heyetinin kararına bağlıdır.

Kararın uygulanması

MADDE 15 – (1) Kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren on iş günü içinde veya
uyuşmazlık çözüm mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati
tedbir kararının alındığının UÇHS’ye bildirilmemesi halinde alınan kararın gereği ilgili KK
ve UÇHS tarafından TRABİS’e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu
hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

(2) Kararın taraflara gönderilmesinden sonra on iş günü içinde veya uyuşmazlık çözüm
mekanizması sürecinin daha önceki bir aşamasında konu hakkında ihtiyati tedbir kararının alın-
dığının UÇHS’ye bildirilmesi halinde uyuşmazlık çözüm mekanizması süreci devam eder an-
cak hakem ya da hakem heyeti kararı uygulanmaz. Bu durumda dava sürecinin tamamlanması
beklenir ve mahkeme kararının gereği ilgili KK ve UÇHS tarafından TRABİS’e iletilmek su-
retiyle derhal yerine getirilir. KK ve UÇHS konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Uyuşmazlığa konu olan İAA’ya ilişkin işlemler

MADDE 16 – (1) Uyuşmazlığa konu olan İAA uyuşmazlık süresince dondurulur.
İletişimin sağlanması

MADDE 17 – (1) Şikâyetçi ya da şikâyet edilen taraf hakeme ya da hakem heyetine
doğrudan bilgi ve belge sunamaz; taraflar arası bilgi ve belge akışı sadece UÇHS vasıtasıyla
yapılır.

(2) UÇHS, uyuşmazlığa konu olan tarafların birinden aldığı bilgi ve belgeleri diğer ta-
rafa da gönderir.

(3) UÇHS ve taraflar arası iletişim e-posta gibi elektronik yöntemlerle de sağlanabilir.
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Uyuşmazlık çözümünün dili

MADDE 18 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, uyuşmazlık çözüm sürecinde
kullanılacak dil Türkçedir.

İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlar, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkra-
sının (c) bendinde ifade edilen, bir İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması
olarak değerlendirilir;

a) Şikâyet konusu İAA’nın, ticaret veya hizmet markası, ticaret unvanı, işletme adı veya
kişi adı ya da diğer tanıtıcı işaretin sahibi olan şikâyetçiye veya şikâyetçinin ticari olarak reka-
bette bulunduğu tarafa, bu İAA’nın belgelenmiş tahsis masraflarını ve yatırım maliyetini aşan
miktardaki bir meblağ karşılığında satma veya devretme amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

b) Şikâyet konusu İAA’nın, ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da
diğer tanıtıcı işaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da işareti İAA’da kullanmasını engel-
lemek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

c) Şikâyet konusu İAA’nın, esasen ticari rakiplerin işlerine ya da faaliyetlerine zarar
vermek amacıyla tahsis ettirilmiş olması,

ç) İhtilaf konusu İAA’nın, ticari kazanç elde etmek amacıyla, şikâyetçinin sahibi olduğu
ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işareti ile benzerlik
sağlayarak karışıklık meydana getirmek suretiyle internet kullanıcılarının İAAS’nin internet
sitesine veya herhangi bir internet sitesine yönlendirilmesi amacıyla bu İAA’nın kullanılması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki durumlar tahdidi olmayıp, hakem veya hakem he-
yeti takdiri ile de İAA’nın kötü niyetle tahsis ettirildiği veya kullanıldığına karar verilebilir.

Ücretler

MADDE 20 – (1) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işletilmesindeki ücretler;
a) Her bir hakem için hakem ücreti, bin Türk Lirasıdır. Bu ücret her yıl bir önceki yıla

ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.
b) UÇHS ücreti her bir hakem için belirlenen ücretin yarısıdır.
(2) Hakem ücreti ve UÇHS ücreti, şikâyetçi tarafından başvuru sırasında UÇHS’ye

ödenir.
(3) Uyuşmazlık çözüm sürecinin herhangi bir aşamasında UÇHS ücretinin iadesi

UÇHS’nin takdirindedir.
(4) Hakem veya hakem heyetinin belirlenmesinden önce tarafların anlaşması ya da şi-

kâyetçinin şikâyetinden vazgeçmesi gibi nedenlerle uyuşmazlık çözüm sürecinin sonlanması
halinde hakem ücretleri iade edilir.

(5) Şikâyetçinin tek hakem istediği ancak şikâyet edilenin üç hakemden oluşan heyet
tercih ettiği durumlarda, aradaki ücret farkı şikâyet edilen tarafından şikâyetin kendisine iletil-
diği tarihten itibaren yedi gün içinde ödenir. Ücret farkının ödenmemesi halinde uyuşmazlık
tek hakemce görülür.

(6) Hakem veya hakem heyeti kararı ile haksız bulunan taraf haklı bulunan tarafın varsa
UÇHS ve hakem ücretlerine ilişkin masraflarını karşı tarafa öder. Bu ödemede Kurumun ve
hakemlerin herhangi bir aracılılık rolü bulunmaz.
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Denetim ve yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Kurum UÇHS’leri re’sen veya şikâyet üzerine denetlemeye yetkili-
dir.

(2) Yapılan denetimler sonucunda Yönetmelik veya bu Tebliğ hükümlerine aykırı faa-
liyet gösteren UÇHS’ler uyarılır ve bu durum Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

(3) Aykırılığın tekrarının tespiti halinde; Kurum ilgili UÇHS’yi internet sitesinde ya-
yımlamakta olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili
UÇHS yeni şikâyet başvurusu kabul edemez.

(4) UÇHS’nin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki yükümlülüğünü yerine
getirmemesi durumunda; Kurum ilgili UÇHS’yi uyarmaksızın internet sitesinde yayımlamakta
olduğu UÇHS’ler listesinden çıkarır ve UÇHS’yi bilgilendirir. Bu durumda ilgili UÇHS yeni
şikâyet başvurusu kabul edemez.

(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen UÇHS’lerin yürütmekte ol-
duğu uyuşmazlık çözüm süreçlerini sonuçlandırmalarını müteakip faaliyetlerine son verilir.

(6) UÇHS faaliyetlerinin bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklere ve ilgili mevzuata
aykırı olması durumunda, UÇHS’ye Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Kurum tarafından
idari para cezası veya diğer yaptırımlar ile tedbirler uygulanır.

Faaliyet raporu

MADDE 22 – (1) UÇHS tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak ve Ku-
ruma sunulacak faaliyet raporu asgari aşağıdaki unsurları içerir;

a) Uyuşmazlık çözüm mekanizmasına yapılan toplam başvuru sayısı,
b) Kabul edilen ve reddedilen başvuru sayısı,
c) Kabul edilen başvuru konusu alan adlarının alt alanlara göre dağılımı,
ç) Kabul edilen başvuruların sonuçlandırılma süreleri,
d) Sonuçlandırılan başvuruların alınan kararlara göre dağılımı,
e) Kabul edilen başvuruların şikâyetçi ve şikâyet edilenin posta adreslerine göre şehir

ya da ülke bazında dağılımı,
f) UÇHS’nin bir sonraki yıla ait öngörüleri ve önerileri,
g) Kurum tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurul Kararı ile düzenleme
yapılır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) UÇHS’ler, TRABİS faaliyete geçtiği tarihten itibaren faali-
yete başlar ve bu durum hakkında Kuruma yazılı olarak bilgi verirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin;
a) 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 21 inci, 23 üncü maddeleri yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri TRABİS’in faaliyete geçtiği tarihten itibaren,
yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Ağustos 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28742 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 56. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/3  
Karar No : 2013/81 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 23/05/2013 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdurrahman ve Behiye oğlu, 
1974 doğumlu sanık SLEMAN ALİ ABDRUHMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
yokluğunda karar verilen taraf yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren, yüzüne karşı karar 
verilenler yönünden kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine 
yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye 
Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere (karar 
bu usul ve yöntem ile itiraz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar 
verilmiş olup, ilan olunur. 7086 

————— 
Esas No : 2007/7  
Karar No : 2012/66 
4926 Sayılı Yasaya Aykırılık (mülga) suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 01/06/2012 tarihli ilamı ile 5237 sayılı yasanın 51 maddesi uyarınca 5 AY HAPİS 
cezasının ertelenmesine, 85237 sayılı yasanın 52. Maddesi uyarınca 80,00 TL. ADLİ PARA 
cezası ile cezalandırılmasına ve suça konu ürünlerin zor alımına dair verilen kararın Firudin ve 
Zühre oğlu, 1972 doğumlu, ELÇİN FİDUDİN RZYEV tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanığın ve müdafinin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya 
mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine 
en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu 
açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza 
verilecektir), karar verilmiş olup, ilan olunur. 7087 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/984 

KARAR NO : 2012/434 

SANIK KİMLİĞİ : Nihat BAYSAL (T.C. Kimlik Nu: 26659902458): M. Suat ve Sabahat 

oğlu, 08.04.1964 doğumlu, Siirt/Merkez Batı Mah. nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : Firar 

SUÇ TARİHİ : 28.07.1998 - 16.07.2008 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 05.12.2012 tarihinde yapılan duruşmasında; 

1. Sanık Nihat BAYSAL hakkında her ne kadar 28.07.1998-16.07.2008 tarihleri arasında 

firar suçunu işlediği iddia edilerek dava açılmış ise de; suç tarihlerinde sanığın asker kişi olmadığı 

anlaşıldığından sanığın BERAATİNE, 

2. Sanığın 02.11.2011-08.12.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği süreler için 

CMK'nın 141'nci maddesi gereğince tazminat isteyebileceğinin hatırlatılmasına, 

3. Bilirkişiye sarf ettiği emek ve zaman karşılığında 100 (YÜZ) TL. ücret ödenmesine, 

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 

353 sayılı kanunun 195-196 nci ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe 

ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak 

bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen 

tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5916 

————— 

ESAS NO : 2013/269 

KARAR NO : 2013/88 

SANIK KİMLİĞİ : Yusuf TONBULKAYA (T.C. NO: 18044203462); Faruk ve Emine 

oğlu, 30.10.1990-Yıldızeli doğumlu, Sivas/Yıldızeli İlçesi Güneykaya 

Köyü nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : Arkadaşının Parasını Çalmak 

SUÇ TARİHİ : 18.05.2011 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 21.02.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Yusuf TONBULKAYA'nın 18.05.2011 tarihinde arkadaşının parasını çalmak 

suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan As CK.nun 132 nci maddesi uyarınca, takdiren 

ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden, hakkında 

5237 sayılı TCK.nun 62 nci maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim 

yapılarak, NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 
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5271 sayılı CMK’nin 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları 

oluştuğundan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, 

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8. maddesi gereğince 

takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE 

DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri 

bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün 

açıklanacağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi) 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine, 

5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının 

istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya devam edilmesine, 

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara 

karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve 

komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 

hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise 

bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği karara 

itiraz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile veya dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı 

Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5917 

————— 

ESAS NO : 2012/947 

KARAR NO : 2012/326 

SANIK KİMLİĞİ : Yiğit CİVELEK, (TC. No: 34312743614) Gürcan ve Sevda oğlu, 

06.08.1985 doğumlu, İstanbul, Fatih, Mollaaşkı nüfusuna kayıtlı. 

SUÇ : MEHİL İÇİ FİRAR, İZİN TECAVÜZÜ 

SUÇ TARİHİ : 26.07.2007 - 31.07.2007 (Mehil İçi Firar) 

  24.11.2007 - 12.12.2007 (İzin Tecavüzü) 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 19.09.2012 tarihinde yapılan duruşmasında; 

1. Sanık Yiğit CİVELEK’in 26.07.2007 - 31.07.2007 tarihleri arasında mehil içi firar 

suçunu işlediğinden iddiası ile kamu davası açılmış ise de; 

Suç tarihlerinde askerliğe elverişli olmadığı anlaşıldığından sanık hakkında işlenemez suç 

durumunda olan müsnet suçtan CMK’nın 223/2 nci maddesi gereğince BERAATINA, 

2. Sanık Yiğit CİVELEK’in 24.11.2007 - 12.12.2007 tarihleri arasında izin tecavüzü 

suçunu işlediğinden iddiası ile kamu davası açılmış ise de; 

Suç tarihlerinde askerliğe elverişli olmadığı anlaşıldığından sanık hakkında işlenemez suç 

durumunda olan müsnet suçtan CMK’nın 223/2 nci maddesi gereğince BERAATINA, 
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Mehil içi firar ve izin tecavüzü suçlarından yargılaması aşamasında 31.07.2007-

06.08.2007 tarihleri arasında yolda ve nezarette kaldığı süreler ile 31.03.2009-03.06.2009 tarihleri 

arasında sevk tutukluluğunda geçirdiği süreler ve 03.06.2009-05.06.2009 tarihleri arasında vicahi 

tutukluluğunda geçirdiği sürelere ilişkin olarak CMK 141 ve 142. maddeleri uyarınca tazminat 

hakkının bulunduğunun SANIĞA BİLDİRİLMESİNE, 

Verilen kararın hüküm fıkrası, herkes ayağa kaldırılmak suretiyle okundu, gerekçesi ana 

çizgileriyle açıklandı. 

Verilen bu karar duruşma Hâkim Teğmen Faruk SAVAŞ (2011-2) iddia makamında 

Askeri Savcı Albay Bora ÖĞE (1989-Ord.27) ve tutanakta tutanak kâtibi sivil memur İbrahim 

DAL (K-01 GİH-50) oldukları halde SANIĞIN YOKLUĞUNDA, sanık müdafiinin 

HUZURUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 

maddeleri uyarınca Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı 

kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu 

komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da 

herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak 

kâtibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5918 

—— • —— 

Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 ANKARA 

EK NO: 2013/108 Esas 2013/46 Karar K.Tarihi: 13.03.2013 Sanık: J.Er Samet BAKAN, 

Ömer ve Ferfuri oğlu, 1990 Dğ.lu, Bitlis/Adilcevaz/Akçıra Mah. Nüf. kayıtlı Suç: silahı hakkında 

dikkatsizlik ve nizamlara ve emirlere riayetsizlik ederek başkasının yaralanmasına sebep olmak 

Suç Tarihi: 09.07.2011 K.Maddesi: As.C.K.nun 89/1 nci Md., TCK.nun 22/3 ncü Md., 62 nci 

Md., CMK.nun 231/5 nci Md., 231/10 ncu Md., Verilen Ceza: Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı sanık tüm aramalara rağmen 

bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 

maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra 

sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz isteminde 

bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine 

itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı veya mahkeme veya 

savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de 

olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine 

bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu bulunan sanığın zabıt 

kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak 

suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya 

verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz incelemesinin en 

yakın Askeri Mahkeme olan K.K.K.lığı Askeri Mahkemesi tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz 

edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa’nın 40/2 CMK’nın 34/2, 263 ve 353 Sayılı Kanunun 

197’inci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle, aksi halde hükmün kesinleşeceği 

ve infaz olunacağı ilanen tebliğ olunur. 6154 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 

yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2013/112740 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Behçeli Kasabası-Bor/NİĞDE 

b) Telefon No : 0388 311 93 01-06 (6 hat) 

c) Faks No : 0388 311 93 07 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +%20 toleranslı 60.000 ton pancarların damperli 

kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına taşınması ve 

boşaltılması hizmeti hizmet alımı 60.000 Ton Pancar 

b) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi  : 80 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bor Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 05.09.2013 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 7149/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

İdaremiz tarafından 01.08.2013 tarihinde yapılan ihale ilanının 1. sırasında yer alan;  

“İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi Bademlik Mevkii;  

- 1337 no.lu parseldeki 63.000 m2 yüzölçümlü, 

Gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satış” ifadesi, 

Gayrimenkule ilişkin imar uygulamasının tamamlanması nedeniyle; 

“İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı köyü Bademlik Mevkii; 

- 1337 no.lu parseldeki 55.879,94 m2 yüzölçümlü, 

Gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satış” şeklinde değiştirilmiştir. 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51 

www.oib.gov.tr 

 7176/1-1 

—— • —— 

3 KALEM PREFORM ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü’nde kullanılmak 

üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 Kalem Preform idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA 

NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Preform 20 gr Yeşil 13.143.312 Adet  

2 Preform 23,5 gr Yeşil  1.263.780 Adet 

3 Preform 36,5 gr (3.154.395 adet yeşil, 788.599 adet clear) 3.942.994 Adet 

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No : 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Afyon İhsaniye/ Gazlıgöl” mevkiindeki Türk 

Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 EYLÜL 2013 günü saat 11:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11 EYLÜL 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, faks ve maille yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7175/1-1 
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ÇORLU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLATI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Çorlu Kan Bağış Merkezi tadilat, bakım onarım 

yaptırılması işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler; 

- Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Kızılayı Cd. No:1   06790 Etimesgut/ANKARA 

( 0 312 293 62 00) 

- Çorlu Kan Bağışı Merkezi Cumhuriyet Meydanı Cemaliye Mah. Abidinefendi Sok. 

Kızılay İş Merkezi No: 4 Çorlu/TEKİRDAĞ Tel: 0 282 653 11 93 adreslerinden 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 20.09.2013 günü saat 10:00’a kadar Çorlu Kan Bağışı 

Merkezi Müdürlüğü Müdürlüğü evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 23.09.2013 günü saat 14:30’da Çorlu Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 -  Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 7145/1-1 

—— • —— 

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Orta Gerilim ve Alçak Gerilim abonesi 

olan ve Serbest Tüketici Belgesi almaya hak kazanan tüm Türk Kızılayı birimlerinin ihtiyacı olan 

elektrik enerjisinin serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak 

temin edilmesi ile ilgili kapalı zarf ile teklif almak suretiyle elektrik enerjisi satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az 155.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13 EYLÜL 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7169/1-1 
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KORUMA RÖLELERİ YENİLENMESİ VE SCADA SİSTEMİ  

KURULUMU YAPTIRILACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV Motorlarının ve Bara Kesici Koruma 

Röleleriyle, Ortak Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin Yenilenmesi ve Scada 

Sistemi Kurulması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/110430 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 

Kemerköy Termik Santralında her üç ünite için; 

Kemerköy EÜT (1-3) Ünite Generatör, Trafo, 6 kV 

Motorlarının ve Bara Kesici Koruma Röleleriyle, Ortak 

Tesisler (Motor, Trafo ve Bara) Kesicileri Rölelerinin 

Yenilenmesi ve Scada Sistemi Kurulması İşinin özel 

teknik şartnamesi esaslarında temini, montajının 

yapılması, devreye alınması, eğitimini verilmesi ve 

çalışır halde teslimi işidir.  

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

255 (ikiyüzellibeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/09/2013 Salı günü, saat : 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 120,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

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

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

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

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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2 - Teklifler, 10/09/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;  

a) İş Deneyim Belgesi, 

b) Teknik Şartnamenin 14.3. Maddesi ile İstenilen Teknik Bilgi ve Belgeleri, 

sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 7106/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/111171 

1 - İdarenin : 

a) Adres : TCDD İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numaras : 0232 463 16 00/2391 - Faks: 0232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirliman@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

    adı ve miktarı : 1800X25 Ebadında 30 Adet, 310R 22,5 Veya 300R 22,5 

Ebadında 48 adet Toplam 78 adet Dış Lastik alımı işi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 03.09.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Servisi’nde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden KDV Dahil 100,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7110/1-1 
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VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI  

KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz üzerine, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut avan projesine 

göre özel sağlık tesisi yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 22 yıl süreyle kiralama 

ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

İdarenin Telefon- Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0212 251 88 10 (Dahili 7201)- 0212 243 64 59 

istanbul@vgm.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 

Osmanlı Caddesine Cepheli, tapunun 688 ada, 3 

parselinde kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmaz üzerine 

mevcut avan projesine göre özel sağlık tesisi yapılmak 

üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 22 yıl süreyle 

kiralama İşi 

İnşaata İlişkin Tahmini  

Muhammen Bedel : 15.812.396,60 TL. (Bu bedel tahmini bedel olarak 

hesaplanmış olup, yüklenici uygulama projesine uygun 

olarak inşaatı yapacaktır.) 

Yüzölçümü : 4.151,07 m2 (Toplam inşaat alanı:12.803,56 m2) 

Niteliği : Arsa 

Geçici Teminat Miktarı : 474.309,47.-TL 

Doküman Bedeli : 500,00 (Beşyüz) TL. 

İhalenin Yapılacağı Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 İhale 

Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

Teklif Zarflarının  

Verileceği Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale 

Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhalenin Yapılacağı  

Tarih ve Saat : 10.09.2013-Saat:14.00 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 06.03.2012 tarih ve 139/124 sayılı 

kararında belirtilen asgari şartlar; 

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlaması, 

2 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk yılın aylık kirasının (20.000-TL+ihale artış oranı) 

olarak belirlenmesi, sonraki yılların aylık kira bedellerinin, işin toplam süresinin sonuna kadar her 

yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara 

Göre Değişim % Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

3 - Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, varsa üzerindeki yapıların 

her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, inşaat yapımı sırasında iş ve sosyal 

güvenlik hukukuna göre her türlü tedbirin alınması, projelerin hazırlanması ve inşaat aşamasında, 

ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da 

dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen 

kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 
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4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde 

olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek arsa değeri 

üzerinden yükleniciden def’aten tahsil edilmesi, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine 

haciz, ipotek teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 

5 - İnşaat bitirilip bina işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla 

kullanılmaması, ilgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye 

edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye 

gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde, mevcut avan proje doğrultusunda özel 

sağlık tesisi yapılmak üzere tüm projelerin hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan 

onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi, aksi halde 

sözleşmenin feshedilerek İdareye yatırılan kesin teminatın ve kiraların irat kaydedilmesi, 

kaydıyla, 22 yıl süreli “İnşaat Yapım ve İşletme Şartlı Kiralama” işi. 

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No: 2 Kat: 7 

İhale Salonu - Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir.  

1. Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon 

numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.  

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belge,  

2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” 

imzalı sureti, 

3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gerekir.), aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” 

imzalı sureti, 

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %50’si 

kadar teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. 

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. 
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8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin 

verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik imza 

suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belge. 

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ilgili 

Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin 

Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat 

Belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı 

görülmüştür” imzalı sureti veya isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına 

ilişkin Şartname eki örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi. 

10. Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

11. Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan. 

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu.   

13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

14. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin 

ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle nakit olarak yatırıldığına ilişkin alınmış makbuz 

veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname eki örneğe uygun ilgili banka 

şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube Limitlerini Gösterir Limit İçi ve 

süresiz olacaktır.) 

15. İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)  

16. İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 

Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge 

Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına işin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin 

ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 500,00 (Beşyüz) TL. yatırılarak alınmış makbuz 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunludur. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

IV) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

V) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

VII) İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 7120/1-1 
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TEİAŞ 22. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI TAŞKÖPRÜ TM, 

KARABÜK TM, KASTAMONU TM’LERİNDE BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI TEHLİKELİ 

(KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/113354 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı118/B 37100 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 215 39 00-0 366 214 44 22 

c) Elektronik posta adresi : 22grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  :  

2 - İhale konusu satış işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye satış ihalesi dokümanı içinde bulunan Özel 

Teknik Şartnameden ulaşılabilir.  

 

SIRA 

NO MALZEME ADI 

MİKTARI 

ADET/KG BULUNDUĞU YER/YERLER 

ATIK 

KODU 

1 1. Kategori Atık 

Trafo Yağı 

46.600 Kg. TAŞKÖPRÜ VE KARABÜK 

T.M LERİ 

13 03 10 

2 Boş Trafo yağı varili 10.000 Kg. KASTAMONU TM 15 01 10 

 

b) Teslim edileceği yer : Kastamonu Tm, Taşköprü Tm, Karabük Tm,  

c) İşe başlama tarihi ve işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 (Yedi) 

işgünü içinde malzeme bedelini yatırarak 

tesellüme başlamak zorundadır. Malzemelerin 

tesellüm işlerini malzeme bedelinin yatırıldığı 

günden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde 

tamamlamak zorundadır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü İnönü Mah. Alparslan Türkeş 

Bulvarı118/B 37100 KASTAMONU 

b) Tarihi ve saati : 05.09.2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Teklif isteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif isteme Şartnamesinin ekinde yer alan Teminat mektubu kapsam ve şeklinin, 

İdare tarafından belirlenen esaslara ve standart forma uygun olması gerekir. Bu esaslara ve 

standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Satışa iştirak 

edecek olanlar, geçici teminat tutarını makbuz karşılığı TEİAŞ 22.İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine yada İdarenin TC. VAKIFLAR BANKASI IBAN NO: TR 

120001 5001 5800 7297 077411 nolu hesaba yatıracaklar ve makbuzlarını teklif zarfına 

koyacaklardır 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (4.1 maddesinin a ve b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş ve Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

uyarınca Çevre İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmekte olup, Çevre İzin/Lisansına sahip 

olmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 

firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. 

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş 

ortaklıklarında ortaklardan her biri ( a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Yukarıda (4.3.1) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter onaylı 

suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili tehlikeli atık kodları; Lisans belgelerinde veya Çevre Orman ve Şehircilik 

Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları 

sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme şartnamesinin 14. maddesinin (a, b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 
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5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.2.3. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) 

karşılığı TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği): 

İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 118/B 37100 KASTAMONU adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) doküman bedelini 

TC. VAKIFLAR BANKASI IBAN NO: TR 120001 5001 5800 7297 077411 nolu hesabına 

yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklif, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 22. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi İnönü Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı118/B 37100 KASTAMONU adresine 

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

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her kısım için ayrı ayrı teklif 

vereceklerdir. İsteklinin üzerinde kalan kısımların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 04/12/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

14 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, bertarafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve 

ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan; 

- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği, 

- 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca 

Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliğinde belirtilen hususları uygulanacaktır. 

Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç 

Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği, hükümleri uygulanacaktır. 7154/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Yaşar Şahin Erdal ve Halime Erdal Eğitim, Öğretim, Yardım ve 

Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Yaşar Şahin ERDAL, Halime ERDAL. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: ISPARTA. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/06/2013 tarih, E.2012/440, K.2013/246 sayılı 

tavzih şerhli kararı. 

VAKFIN AMACI: Isparta İline bağlı Atabey İlçesi’nin ve köylerinin nüfusuna kayıtlı 

yükseköğrenim gören yardıma muhtaç gençlerine, başarılı olarak öğrenimlerine devam ettikleri 

sürece bütçe imkanları dahilinde yardımlar yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞl : Isparta İli, Merkez İlçesi Çelebiler Mahallesi, 15 pafta, 441 

ada, 61 parsel sayılı, 183 nolu, “dükkan” vasıflı bağımsız bölüm ile 25.034 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU : Yaşar Şahin ERDAL, Halime ERDAL, Uğur TAŞTEKİN, Afşar 

KARAKOÇ, Armağan ATLI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın dağılması 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7151/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Kültür Toplum ve Aile Vakfı 

VAKFEDENLER: Mustafa Kemal Sayar, Lütfi İlhan Yargıç, Ateş Karateke, 

Ümmügülşen Öztürk, Sare Davutoğlu, Demet Karaman, Nureddin Nebati, Hüseyin Şahin, Esen 

Dalgakıran Bahadır, Kamil Yalçın Polat, Songül Kalyoncu, Reyhan Kalyoncu, Nazif Ersan, Faruk 

Gökkuş, Ali Rıza Yapar, Meltem Karateke, Celil Uslu, Mehmet Eren, İsmet Gülüm Atılgan, 

Dilek Söylet, Mehmet Dinç, Reyhan Yılmazer, Naile Toprak, Fulya Şimşek, Güner Kaner, 

Şükran Öztürk, Davut Yazıcı, Tahsin İleri, Belkis Aktürk, Seval Eren, Selime Aydoğdu, Ruhigül 

Albayrak, Zeynep Hülya Öztürk, Zeynep Ulusal, Ayşenur Dinç, Betül Özel, Sabri Öz, Leyla 

Dağdemir, Fadime Taycı, Şefik Memiş, Birol Hacıoğlu, İbrahim Kaçan, Mehmet Horasan, 

İbrahim Hocaoğlu, Gülcan Bingöl, Hasan Selçuk Selek, Eslem Öztürk, Osman Develioğlu, Hatice 

Oral, Emine Ahmetoğlu. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Bakırköy 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2013 tarih ve E.2013/230 K.2013/412 

sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Kültürel ve sosyal hayatın zenginleşmesine katkı sağlamak, sağlıklı 

birey ve güçlü toplum hedefi için araştırma, geliştirme, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çevre ve 

sağlık başlıkları altında araştırma geliştirme ve bilinçlendirme ve benzer konularda çalışmalar 

yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.-(Ellibin)TL nakit  

YÖNETİM KURULU : Ümmügülşen Öztürk, Faruk Gökkuş, Nazif Ersan, Davut Yazıcı, 

Dilek Söylet, Mehmet Dinç, Ateş Karateke, Songül Kalyoncu, Ali Rıza Yapar. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfına devredilir. Bu 

tarihte bu isimde bir vakıf olmaması halinde ise vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı 

mütevelli heyetinin tespit ettiği benzer amaçlı bir vakıf yada derneğe devredilir.. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7152/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 
Boş bulunan 14 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna sınavla “Müfettiş Yardımcısı” 

alınacaktır. 
1 - Sınava Katılma Şartları 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak, 
b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya 

bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 

c) Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 
“KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak, 

d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, 
e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş 

Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak, 
f) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
g) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak, 
h) 01/01/2013 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 
ı) KPSS sınavında “KPSSP61” puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış adaylar 

arasından açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla yirmi katı aday (280 kişi) söz konusu 
puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak Bakanlıkça “Giriş Sınavına” çağrılır. Ayrıca 
puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava 
çağrılır. 

2 - İstenen Belgeler ve Sınava Başvuru 
Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların; 
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının “Cumhuriyet Bulvarı Fevzi 

Paşa Mahallesi A Blok 06100 Ulus/ANKARA” adresinden ya da Bakanlığımızın 
(www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden temin edilebilecekleri “Aday Formu”, 

b) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti, 
c) İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 
ile birlikte 02 Eylül-20 Eylül 2013 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Teftiş 

Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir 
Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. 

d) Başvuran adaylar arasından sınava katılma şartlarını taşıyanlara “Sınav Giriş Belgesi” 
verilir. Bu belgeler, adayların “Aday Formunda” belirttikleri sınav yazışma adreslerine Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca postayla gönderilecektir. Söz konusu belgede, sınavın yapılacağı yer ve 
tarih belirtilecek olup sınava girmek için bu belgenin ibrazı şarttır. 

3 - Sınav Şekli ve Konuları 
a) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. 
b) Yazılı sınav 08 ve 09 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara'da yapılacak, kazananlar 

kendilerine bildirilecek tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 
c) Yazılı sınav, ekonomi, hukuk, maliye, muhasebe, yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve 

Almanca dillerinden birisi) ve kompozisyon konularından yapılır. Yazılı sınavda başarılı 
sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama 
en az 70 puan almak gerekir. 

d) Sözlü sınavda adayların, ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültür, 
zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları 
dikkate alınır. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan 
üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü 
sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması şarttır. 

4 - Geniş Bilgi Alınabilecek Yerler 
Daha geniş bilgiye, Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığından ya da Bakanlığımızın 

(www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinden ulaşılabilir. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 4/102 
A Blok 06100 Ulus/ANKARA 
Tel: (312) 309 90 35-36-38-39-40-41-42 6646/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Programı’na 

öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna 

başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini 

sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, 

özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar 

için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım), profesörlüğe başvuracak adayların (5 takım) 

vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 
Adet Aranan Nitelikler 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Siyaset 

Bilimi 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Siyasal 

Düşünceler Anabilim Dalı 

alanında almış olmak, 

siyasal düşünce, siyasal 

kurumlar ve 

karşılaştırmalı siyaset 

ideolojileri alanında 

çalışmalar yapmış olmak, 

yüksek lisans ile doktora 

tezleri yönetmiş ve idari 

deneyimi olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu  

Anestezi  - 
Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliği Anesteziyoloji 

Anabilim Dalı alanında 

almış olmak, doğum 

anestezisinde ketamin 

konusunda çalışmaları 

bulunmak, yüksek lisans 

ile doktora tezleri 

yönetmiş ve idari 

deneyimi olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 

Diller 

Eğitimi 

Bölümü 

İngiliz 

Dili 

Eğitimi  

Doç. Dr. 1 

Doçentliği İngiliz Dili 

Eğitimi Anabilim Dalı 

alanında almış olmak. 

İngilizce Öğretmenliği 

alanında çalışmaları 

bulunmak 

 7150/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı 

VAKFEDENLER: Metin UZKUT 

VAKFIN İKAMETGAHI: Nazilli - AYDIN 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2012 tarih ve E: 2012/37 K:2012/79 kararı 

ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 13.06.2013 tarih E: 2013/1461 K: 2013/10294 sayılı onama 
kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, milli birlik ve menfaatlerimize 

uygun olmak koşuluyla, ancak siyasi düşünce veya belirli bir ırk veya cemaat mensuplarını 

desteklemek gibi bir amaç gütmeksizin, ayırım gözetmeksizin, genellik ve eşitlik prensipleri 

çerçevesinde, sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI   : 
Aydın ili, Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 287 ada, 9 parselde 

kayıtlı apartmanın bodrum katı, 1. Kat, 2. Kat, 3. Kat ve 10.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU : Metin UZKUT, Ahmet Münir ACAR, Münibe ACAR, Soner 

YAVUZDİLER, Mehmet UZKUT 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakfın amaçlarına uygun bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7153/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 30KIIIa pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 

553573 (İMALATHANE) YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 18564-26300 Ticaret Sicil No 

ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 764 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gürtaş 
2 Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare 

Mahkemesi’nin 20.03.2013 tarih ve E.2013/78 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 

yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.11.2012 tarih ve 28473 sayılı Resmi Gazete 

ilanı ile Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 06.08.2013 tarih ve 6696 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7165/1/1-1 
————— 

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel 

üzerindeki 562708 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nadi ÖZDEMİR (Denetçi No: 15942, Oda Sicil 

No: 23280) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 

30.05.2013 tarih ve E.2013/555 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması 
isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 1. Kurul’un 03.07.2013 tarih ve YD İtiraz No: 2013/3233 sayılı kararı kabul edilerek 

yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin 

dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarih ve 28589 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nadi ÖZDEMİR (Denetçi No: 15942, Oda Sicil No: 23280) 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 06.08.2013 tarih ve 6697 
makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 7165/2/1-1 

————— 
İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki 220264 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi 

Elektrik Mühendisi Birol YILDIRIM (Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 21.06.2013 tarihli ve 

E.2012/1557-K.2013/897 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

05.04.2012 tarih ve 28255 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elektrik Mühendisi Birol YILDIRIM 

(Denetçi No:10066, Oda Sicil No:6603) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 

01.08.2013 tarih ve 6585 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 7165/3/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/190149 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 
İzmir Yolu 21 Km. Görükle 

Kampüsü 
Tel-Faks 0 224 294 02 61 – 0 224 294 02 53 

Posta Kodu 16059 E-Mail satinalma@uludag.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
A.L.S. Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 

Kuştepe Mah. Leylak Sok. Murat 

İş merkezi B Blok K:1 D: 8 

Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

0590006148 – Kağıthane             

V. Dairesi 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Ticaret Sicil No: 304215  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/78701 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0 312 266 30 35 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Minsan Müşavirlik Müh. İnş. Turz. 

Tarım Hayvancılık  

Telekominikasyon Petrol San. ve 

Tic. Ltd. Şti.    

Vural Aktürk 

Adresi 

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. 53. Cad. 

Ulusoy Plaza No: 9 Kat: 6 Daire:24 

Çukurambar/Balgat/Ankara 

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. 53. Cad. 

Ulusoy Plaza No: 9 Kat: 6 Daire: 24 

Çukurambar/Balgat/ANKARA   

T.C. Kimlik No.  428 989 598 24 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seğmenler V.D. 621 008 7687  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 131283  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7178/1-1 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7155/1/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 
 7155/2/1-1 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7155/3/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

 
 7156/1/1-1 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7156/2/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

 
 7157/1/1-1 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7157/2/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

 
 7158/1-1 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7160/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

 
 7162/1-1 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7163/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

 
 7159/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 
 7161/1-1 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 

 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 

 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 

 

 



21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 21 Ağustos 2013 – Sayı : 28742

Sayfa
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2
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40
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47

56
56
59

62
63

82
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101

117

118

119

119
120

123
159
160
161
166
167
168
171
189

201
205
222

247

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/5237 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye’ye

Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90
Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DOZEM)

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Zirve Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
— Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) 
— İnternet Alan Adları Tebliği
— İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

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

Günlük Değerleri


