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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2013
       69471265-305-7880

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı’na katılmak üzere; 10 Eylül 2013 tarihinde Çin
Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2013
     68244839-140.03-242-542

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7880 sayılı yazınız.
            Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı’na katılmak üzere, 10 Eylül 2013 tarihinde Çin
Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

10 Eylül 2013
SALI

Sayı : 28761



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2013

       69471265-305-7885

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Kadınların Toplumdaki Rollerinin Güçlendirilmesine İlişkin Akdeniz İçin Birlik

Üçüncü Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere; 10 Eylül 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2013

     68244839-140.03-245-545

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7885 sayılı yazınız.

            Kadınların Toplumdaki Rollerinin Güçlendirilmesine İlişkin Akdeniz İçin Birlik

Üçüncü Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 10 Eylül 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2013

       69471265-305-7881

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Eylül 2013 tarihinde Litvanya Cumhuriyeti’ne gide-

cek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,

Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2013

     68244839-140.03-243-543

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7881 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 2013 tarihinde Litvanya Cumhuriyeti’ne gide-

cek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına,

Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              9 Eylül 2013

       69471265-305-7882

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Eylül 2013 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Çevre

ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    9 Eylül 2013

     68244839-140.03-244-544

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 9/9/2013 tarihli ve 69471265-305-7882 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Eylül 2013 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Çevre

ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın dönüşüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî ve İdarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 27.08.2013/1569

Balıkesir Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 33197 Nuriye ÖZDEMİR YILMAZ,

Yalova Hâkimliğine, Çanakkale Hâkimi 33874 Aslıhan AKÇAY KARABULUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 34343 Ahmet GÜL,

Beykoz Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 36127 Şenol TUTUŞ,

İzmir Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 36840 Hülya GÖZEL,

Aydın Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39618 Selşah EKER TİRYAKİ,

Kayseri Hâkimliğine, Adana Hâkimi 41039 İrfan YILDIZ,

Bolu Hâkimliğine, Mudurnu Hâkimi 41075 Gülay ERTAŞ,

Ferizli Hâkimliğine, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 104659 Hatice Emel ERDOĞAN,

Aksaray Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 104869 Burcu YILMAZ ÖNAL,

Ordu Hâkimliğine, Araç Hâkimi 119097 Esra Çiğdem GÖRMÜŞ,

Urla Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 119256 Sinem SÖNMEZ,

Mardin Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 120632 Çimen ATACAN TUNA,

Kandıra Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 122592 Ahu BAŞGÖZ,

Gürün Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 125479 Sultan GÜLERYÜZ,

Muş Hâkimliğine, Çumra Hâkimi 125562 Zülkif YAĞMUR,

Mesudiye Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 125655 Filare ŞAHİN ÜN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 137330 Elif ŞİRİN,

Çekerek Cumhuriyet Savcılığına, Didim Hâkimi 137414 Hakan VAPUR,

Çekerek Hâkimliğine, Devrekani Hâkimi 137426 Gülhan ÇAYAN VAPUR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 139619 Feyza KORKMAZ VAROL,

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Hâkimi 139626 Yusuf TEMEL,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı 139639 Adem KIRMAN,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Şenkaya Hâkimi 139670 Hasan Ali TEKE,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 139686 Abdurrahim POLAT,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Didim Hâkimi 139690 Şehmuz ŞAHİN,

Adana Hâkimliğine, Varto Hâkimi 139714 Saniye YALÇIN,

Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığına, Kurşunlu Cumhuriyet Savcısı 139758 Cihad ÇELİK,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Şirvan Cumhuriyet Savcısı 139821 Hasan

ERDOĞAN,

Şabanözü Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 139856 Burçin ŞENEL,

Kalecik Hâkimliğine, Andırın Hâkimi 139925 Asiye POYRAZ,
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Aliağa Cumhuriyet Savcılığına, Sarıveliler Cumhuriyet Savcısı 139935 Emrah ÇOŞĞUN,

Türkeli Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli(Konya) Hâkimi 140337 Oğuz OKAY,

Kocaeli Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 150029 Halime KOTİLOĞLU,

Cihanbeyli Hâkimliğine, Biga Hâkimi 150046 Fatma EKİCİ YAPRAK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 150169 Mustafa

SOYTÜRK,

Sarıkaya Hâkimliğine, Hani Cumhuriyet Savcısı 150917 Sibel YILDIRIM,

Beytüşşebap Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 151439 Zeynep YAZI DÖNMEZ,

Eskil Hâkimliğine, Didim Hâkimi 153044 Hasret Bahar AKKUŞ,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 153053 İzzet ARSLAN,

Samsun Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 153089 Fadime BALIM BEKAR,

Pasinler Hâkimliğine, Muş Hâkimi 153125 Rukiye YILMAZ,

Hakkâri Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 153152 Sultani TEMEL,

Altınözü Cumhuriyet Savcılığına, Keçiborlu Hâkimi 153164 Muhammed Ali ÇETİN,

Kazan Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 153242 Gözde KARAKAYA,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Erdemli Hâkimi 153305 Engin KESKİN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 153310 Mehmet KILIÇ,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Hozat Hâkimi 153422 Emrah SÜZER,

Altınözü Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 153453 Tuğba ÇETİN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 153461 Turan SARI,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Sason Hâkimi 153488 Ceylan ÇELİK,

Çanakkale Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 153558 Hatice AYHAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 153564 Ramazan TEKİN,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı 153576 Eren

TOMBAK,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Samandağ Cumhuriyet Savcısı 153601 Mikail YILMAZ,

Şabanözü Hâkimliğine, Torul Hâkimi 153608 Şeyhmus IŞIK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 153617 Serkan UCUZCU,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 101482 Mustafa

AÇIKGÖZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi 120474 Başak YILDIRIM

ÖLMEZ,

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 138950 Yeliz

UCUZCU,

Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 152925 Tuğba

TOMBAK,

Naklen atanmışlardır.
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YÖNETMELİKLER

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan

Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı madde-

sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan

EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 20/10/2010 tarihli ve 27735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

man Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakülte-

lerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt işlemleri ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürü-

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

nununun 19, 44 ve 46 ncı  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması,
b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav

tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,
d) Birim: İlgili Fakülte ve Yüksekokulu,
e) ÇAP: Çift Anadal Programını,
f) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı

bulunduğu birimin önerisi ile görevlendirilen öğretim elemanını,
g) Değişim öğrencisi: Üniversitenin birim ya da bölümleri tarafından mutabakat zaptı

ile değişim programlarına katılma hakkını kullanan öğrenciyi,
ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan

almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk
sayılmasını,

h) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu,
ı) İlk yarıyıl: Hazırlık sınıfı veya yeterlilik sınavı sonrasında birinci sınıfa ders kaydı

yaptırılan yarıyılı,
i) ÖİDB: Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
j) Ön koşul: Bir derse kaydolmak için başarılmış olması koşulu aranan bazı ders/ders-

leri,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
m) Özel öğrenci: Belirli şartlarla bir programı izlemelerine izin verilen öğrencileri,
n) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
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ö) Üniversite/BTÜ: Bursa Teknik Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
r) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları

Üniversiteye kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelere girmeye hak kazanan adayın, Senatoca

belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında, istenilen belgelerle ilgili birimlere başvurarak kaydını
bizzat yaptırması gerekir. Bununla birlikte, mazeretini belgeleyen aday, noter onaylı bir vekâ-
letname veya yaşı küçükse kanuni temsilcisi ile de kayıt yaptırtabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
(3) Kayıt için gerekli belgeler, Üniversite tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt için

istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Ortaöğretim dip-
lomasının aslının arka yüzüne Üniversiteye kayıt yaptırdığına dair kaşe basılır.

(4) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM tarafından yapılan
sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Öğrenci üniver-
siteden mezun olmuşsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında
kanuni işlem başlatılır.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak öğrencinin beyanı esastır. Yalan
beyan durumunda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili Fa-

külte Kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili Fakülte Kurulunun

önerisi Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile tamamen veya karma bir yabancı
dilde programlar açılabilir.

(2) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim verilecek programlara kabul
için, öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği için asgari şartları sağlaması ge-
reklidir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler,

yarıyıl esasına göre düzenlenir. Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan
oluşur.

(2) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim, her yıl Senato
tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi arttırabilir.
Kayıt ve dönem sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.

(4) Lisans programlarında normal eğitim-öğretim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azami
eğitim-öğretim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl) dır.
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(5) İngilizce hazırlık programında geçirilen azami iki yarıyıl; normal ve azami eğitim-

öğretim süresine dahil değildir.

(6) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim

süresine dahil değildir.

(7) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eği-

tim-öğretim süresine dahildir.

(8) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(9) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, uzaklaştırılma süresi normal ve

azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

(10) Lisans programını, normal süre içinde ve bütün derslerini en az 2.00 AGNO ile

tamamlayamamış dolayısıyla mezun olamamış öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirlenen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretlerini

ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(11) Lisans öğrenimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan öğrencilere ise başvur-

maları halinde 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğre-

nimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya

Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diplo-

ması verilir.

Öğrenci katkı payı, öğrenim ücretleri

MADDE 9 – (1)  Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre

içerisinde ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya

öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

Öğretim planı

MADDE 10 – (1) Üniversitenin fakültelerindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca

belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin

görüşleri alınmak suretiyle, ilgili Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından onay-

lanan öğretim planlarına göre yapılır. Planda, derslerin kodu, adı, öğretim süresince yarıyıllara

göre dağılımı; haftalık, teorik ve laboratuar, her türlü uygulama saati, AKTS  değerleri ve varsa

ön koşulları belirtilir.

(2) Öğretim planları, ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili Fakülte Kurulu kararı ve Se-

natonun onayıyla kesinleşir. Öğretim planları, öğretim başlamadan önce akademik takvimde

belirlenen süre içinde ilan edilir.

(3) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye ça-

lışmaları, bitirme çalışması, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Ders-

ler zorunlu ve seçimlik olabilir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim planındaki

bazı dersler bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sadece uzaktan öğretim yoluyla ve-

rilebilir.

(4) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen AKTS kredi-

sinde seçimlik dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2013 – Sayı : 28761

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



(5) Derslerin AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı

ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Bir dersin yükü,

AKTS kredi yükü olarak tanımlanır. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş

yükü hesabına bağlı olarak oluşturulur. Bir AKTS kredi yükü, öğrencinin bir yarıyılda 30 saatlik

çalışmasına karşılık gelir.

(6) Senatonun kararlaştıracağı bazı dersler öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber AG-

NO’suna katılmayabilir.

(7) Öğretim planları; lisans düzeyi için toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde dü-

zenlenir ve öğrenciye 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen yıllık nominal

öğrenci iş yükü 60 AKTS kredisidir. Zorunlu hâllerde ilgili fakülte kurulunun önerisi ile her

bir yarıyıldaki AKTS kredi miktarı Senato tarafından ayrıca belirlenebilir. Öğretim planlarında

seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam AKTS kredisinin en az %25’ini oluş-

turacak biçimde düzenlenir.

(8) Bir yabancı dilde karma öğretim yapılan programlarda öğrenciler, lisans öğrenimleri

süresince kayıtlı oldukları programın öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam

AKTS kredisinin en az %30’unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadır.

Oryantasyon ve akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla,

derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Akademik danışmanlık hizmeti, Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıtlı öğrenciler her yarıyılın başında akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde, elektronik ortamdan ders seçimini yaparak danışmanın onayı

ile kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa süresi içinde

kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim ku-

rulunca kabul edilmek kaydıyla ders ekle/sil tarihlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenile-

yebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır.

Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(5) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders

ekle/sil tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Özel öğrenci, Üniversitedeki diploma programlarından birine kayıtlı

olmadığı halde sadece bazı derslere katılma izni verilen öğrencidir.

(2) Özel öğrencilik ile ilgili hususlar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-

sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-

kin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Senato tarafından belirlenir.
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Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili an-

laşmalar ve Socrates, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu

üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çer-

çevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 ta-

rihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci

ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu prog-

ramlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik

kartı verilir.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, yerel gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Em-

niyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte ÖİDB’ye yazılı olarak başvurduğu takdirde; ken-

disine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Öğrencinin kimlik kartı kullanılmayacak kadar yıpranmış ise, öğrenciye eski kimlik

kartını iade etmesi koşuluyla yeni kimlik kartı düzenlenir.

(4) Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin, kimlik kartını iade etmesi

zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Programlara İlişkin Esaslar

Dersin türü

MADDE 16 – (1) Fakülte kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli

zaman ayırmak şartı ile programlarına; ortak zorunlu, zorunlu, seçmeli, ön koşullu dersler ile

laboratuvar dahil farklı uygulamalar koyabilir. Haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara

ilişkin düzenlemeleri yapabilir.

(2) Ortak zorunlu dersler:  2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleridir.

(3) Seçmeli dersler, ilgili programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları için-

den seçerek alınabilecek derslerdir.

(4) Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken

seçmeli ders sayısı veya kredisi, ilgili fakülte kurulunca öğretim planında belirtilir.

(5) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine saydırmak

kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler öğretim planlarında gösterilir.

(7) Dersler ilgili bölümün gerekçeli talebi doğrultusunda ilgili yönetim kurulu kararı

ile şubeler halinde açılabilir.

Ders alma

MADDE 17 – (1) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sistemi aracılığıyla yapılır.

(2) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam ede-

mez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal edilir.
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(3) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin ait olduğu prog-
ramının öğretim planındaki derslerin AKTS kredi değeri esasına göre belirtilen yüktür.

(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders
yükü;

a) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,00 olan öğ-
renciler için en fazla bir ders stajlar hariç artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve akademik danışmanın onayı ile AGNO’su en az 2,50 olan öğ-
renciler için en fazla iki ders stajlar hariç artırılabilir.

(5) Öğrenciler birinci yarıyılda, programlarının ders planında yer alan birinci yarıyıl
derslerini almak zorundadırlar.

(6) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü, stajlar hariç olmak üzere AKTS kredili
üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının
onayı ile azaltılabilir.

(7) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için
asgari ders yükü koşulu aranmaz.

(8) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı öğrenci olarak ta-
nımlanır. Bu öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu kural beşinci yarıyıl başından iti-
baren uygulanır.

(9) Şartlı öğrenciler, programlarının normal ders yükünden fazla ders alamaz. Öncelikle
başarısız not (FF, FD, K) aldıkları ve istedikleri takdirde şartlı geçer not (DC ve DD) aldıkları
dersleri tekrarlar ve alt yarıyıllardan alamadıkları dersleri alırlar.

(10) Şartlı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural
uygulanmaz.

(11) Şartlı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda AGNO’sunun
en az 2,00 olması gerekir.

(12) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması halinde, çakışan derslerinin devamını,
bu derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması halinde, eşdeğer
olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu
fakültenin diğer programlarından almasına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim
kurulları karar verir.

(13) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten
başarısız olan öğrencinin hangi derse kayıt yaptıracağı, ilgili yönetim kurulunun onayı ile ilgili
bölümün intibak komisyonu tarafından intibak programında gösterilir.

Derslere devam mecburiyeti
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, ilk defa kayıt oldukları dersler ile devamsız oldukları

derslerin teorik kısmına en az %70, uygulama kısmına ise %80 katılmak zorundadır.
(2) Öğrenciler dersin gerektirdiği her türlü akademik çalışmalara katılmakla yükümlü-

dür.
(3) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.
(4) Bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları

durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile derse devam etme koşulu
aranabilir.
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(5) Öğrenciler tekrarlanan derslerde her türlü ara sınav, kısa sınav, yarıyıl sonu sınavı,
ödev, proje vb. akademik çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalardan daha önce aldıkları notlar
geçersizdir.

(6) Öğrencinin bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı izinli
olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını aşıyorsa, öğrenciye 35 inci maddeye uygun olarak
başvurması halinde bir yıla kadar izin verilir. Bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla prog-
ramından silinir.

(7) Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili öğretim ele-
manı tarafından otomasyondan ilân edilir. Devamsız öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sı-
navlarına alınmaz.

Yandal programı
MADDE 19 – (1) Yandal programı; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun ka-

rarı ve Senatonun onayı ile açılır. Yandal programı bölümlerin işbirliğiyle yürütülür.
(2)  Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm

dersleri alan ve başaran, AGNO’ları en az 2,50 olan ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere
kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programını izlemelerine
olanak verilir.

(3) Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamına gelmez.
(4) Yandal programına ait diğer hususlar, Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafın-
dan belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(5) Yandal programlarına kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla
sınırlıdır.

(6) Yandal programı intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.
Çift anadal programı
MADDE 20 – (1) ÇAP; ilgili bölümün önerisi, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Sena-

tonun onayı ile açılır.
(2) Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm

dersleri alan ve başaran, AGNO’ları en az 3,00 olan ve diğer koşulları taşıyan istekli öğrencilere
kendi lisans programlarına ek olarak ÇAP’a devam etmelerine ve ikinci bir lisans diploması
almalarına imkân sağlanır.

(3) ÇAP’a ait diğer hususlar, Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumla-
rında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

(4) ÇAP’a kayıt, ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.
(5) ÇAP intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.
Yatay geçiş
MADDE 21 – (1) Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerle ilgili hususlar Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esas-
larına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.
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(2) Yatay geçişler, ilan edilen kontenjanlarla sınırlıdır.

(3) Yatay geçiş intibak işlemleri bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen kural-

lara uygun olarak ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.

(4) Karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay

geçiş yapılabilmesi için öğrencinin; ilgili mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği şartlarını sağ-

laması gereklidir.

Dikey geçiş

MADDE 22 – (1) Dikey geçişle ilgili hususlar 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezun-

larının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen

usul ve esaslara göre belirlenir.

(2) Öğrencinin, karma veya tamamen bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan prog-

ramlar ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara başlayabilmeleri için ilgili

mevzuat hükümlerindeki dil yeterliliği şartlarını sağlaması veya yabancı dil hazırlık sınıfına

devam ederek başarılı olmaları gerekir.

(3) Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans

eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve

AKTS kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin al-

ması gereken derslere göre programa kaydı en geç ekle/sil dönemi başına kadar yapılarak, eği-

time devam hakkı verilir.

Ders muafiyeti

MADDE 23 – (1) ÖSYM sınavı ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler dikey geçiş hariç

talep etmeleri halinde daha önce en az CC notu ile aldıkları derslerden muaf sayılabilir.

(2) Üniversite içindeki başka bir bölümden gelen öğrencilerin muaf sayılan dersleri;

notlu ve kredili, üniversite dışından gelen öğrencilerin ise M ve kredili olarak değerlendirilir.

M notu başarı ortalamasına katılmaz.

(3) Öğrenci, muafiyet talebinde eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki haf-

ta içinde bulunması gerekir.

(4) Muafiyet talebinde bulunulacak derslerin alınmasının üzerinden beş ve daha fazla

yıl geçmemiş olması şarttır.

(5) Öğrencinin yeni kayıt olduğu programın ilgili yönetim kurulu, muafiyet talebinde

bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değer-

lendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle başarılı olacağını belirler. Bu derslerden her ya-

rıyılda 30 AKTS kredili ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl

sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu süre azami süreden dü-

şülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar aynı

zamanda öğrenciye tebliğ edilir.

(6) Öğrenci daha önce mezun olduğu bir lisans diploma programındaki derslerden muaf

sayılmaz.

(7) Öğrenci, muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam AKTS kredi

miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan ders alabilir.
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(8) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan
muaf olmadığı dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

(9) Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla, devam koşullarını yerine
getirerek tekrar alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve diğer sınavlar olarak yapılır.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların kombinasyonları şeklinde yapıla-

bilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğren-
cilere otomasyon üzerinden ilan edilir. Ara sınav programları ilgili bölüm başkanlığınca sınavın
tarihi, şekli, saati ve yeri belirtilerek hazırlanır ve sınavların başlamasından en az 15 gün önce
ilân edilir.

(3) Dönem içi değerlendirme: Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev,
uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı dönem başında öğretim elemanı
tarafından belirlenir, bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirilir ve otomasyondan ilan edilir.

(4) Yarıyıl sonu sınavı: Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği yazılı sınav ge-
rektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler dışında tüm dersler için yarıyıl
sonunda bir sınav yapılır. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır
ve otomasyon sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı
%40’tan az, %60’tan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili fakülte kurul kararı ile bu oranlar
değiştirilebilir.

(5) Seminer, proje ve bitirme çalışması derslerinin nasıl değerlendirileceği Senato ta-
rafından belirlenir.

(6) Ara sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde otomasyondan
ilan edilir.

(7) Tekrarlanan derslerde alınan en son not geçerlidir.
(8) Sınav evrakları (soru-cevap kağıtları yoklama ve tutanakları, sözlü sınav tutanakları)

ilgili bölüme teslim edilir.
(9) Sınav evrakları, bitirme çalışması, proje ve staj defterleri dört yıl süreyle fakülte ar-

şivinde saklanır.
(10) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik kartlarını

yanlarında bulundurmak zorundadır. Aksi halde sınavlara giremezler.
(11) Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş

olsa da iptal edilir.
Mazeret sınavı
MADDE 25 – (1) Ara sınav şartını bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen ve

ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğren-
ciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvim içerisinde mazeret sınavı yapılabilir.

(2) Bir dersin mazeret sınavına giremeyen öğrenciye aynı ders için yeni bir mazeret sı-
navı hakkı verilmez.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyenlere mazeret sınavı hakkı verilmez.
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Bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız, yetersiz

veya şartlı oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Ayrıca başarılı öğrenciler de

isterlerse not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilirler.

(2) Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında il-

gili derslere kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını

yerine getirmiş olmak gereklidir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav

hakkı verilmez.

(3) Bütünleme sınavı notu, o dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

Tek ders sınavı

MADDE 27 – (1) Mezun olmak üzere tek dersi kalmış,  bu dersinde devam şartını ye-

rine getirmiş, varsa katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve AGNO’su en az 2.00 olan öğren-

cilere başarısız oldukları ders için bir eğitim-öğretim yılında sadece bir defaya mahsus olmak

üzere tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Tek ders sınavında alınan harf notu dersin yarıyıl başarı notudur.

(4) Tek ders sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Notların verilmesi

MADDE 28 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değer-

lendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

Değerlendirme Harf notu Başarı notu

Mükemmel AA 4.00

Pekiyi BA 3.50

İyi BB 3.00

Orta CB 2.50

Geçer CC 2.00

Şartlı Başarılı DC 1.50

Şartlı Başarılı DD 1.00

Başarısız FD 0.50

Başarısız FF 0.00

Diğer İşaretler

Geçer G -

Kalır K -

Devamsız D -

Eksik E -

Muaf M -

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o

dersi başarmış sayılır.

(3) Bir dersten DC veya DD alan bir öğrenci en az 2.00 AGNO’ya erişmiş olmak koşulu

ile o dersi şartlı başarmış sayılır.

(4) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
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(5) Derslerin harf notu ile değerlendirilmemesi durumunda aşağıdaki işaretlerden birisi

verilir.

a) (M) Muaf: Yatay veya dikey geçiş yolu ile veya ÖSYS ile Üniversiteye kaydolan

öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili

yönetim kurullarınca kabul edilen dersler için verilir.

b) (G) Geçer: Kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan

öğrencilere verilir.

c) (K) Kalır: Kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) (D) Devamsız: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

d) (E) Eksik: Ara sınava girmeye hak kazandığı halde, hastalık veya geçerli başka bir

nedenle bu sınavlara giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğ-

renciye verilir. (E) notu verilen her dersin eksik sınavı, mazeret sınavları sırasında yapılır ve

alınan not geçerlidir. Bu sınava girmeyen öğrencinin notu harfli nota dönüştürülür. Anlaşmalı

yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları kapsamında başka üni-

versiteye gönderilen öğrencilere de kayıtlı oldukları dersler için (E) notu verilir. Üniversiteye

dönüşlerini müteakip ilgili bölüm kurullarınca karar alınarak, ilgili yönetim kurulunun onayıyla

nota dönüştürülür.

(6) (G), (M) ve (K) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (D) notu, not orta-

laması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

(7) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği

başarı düzeyi ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not, birlikte değerlendirilerek

sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir.

(8) Bağıl değerlendirme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Notlar, öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir

ve harf notu kesinleşir.

(10) İlgili öğretim elemanı bu notları üç suret olarak düzenler ve imzalar. İmzalı listeler,

ilgili bölüm sekreterliği aracılığı ile ilgili fakülte dekanlığına iletilir.

Ders tekrarlama

MADDE 29 – (1) Öğrenciler yarıyıl sonu başarı notu olarak (FF), (FD), (K) ve (D)

notu aldıkları zorunlu dersleri, ilk açıldığı zaman tekrarlamak zorundadır.

(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine alınacak zorunlu dersler, ilgili fakülte

kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler yarıyıl sonunda başarı notu olarak (FF), (FD), (K) ve (D) notu aldıkları

seçmeli ders/dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya yerine başka seçmeli ders/dersleri alabilir-

ler.

Başarı değerlendirmesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait ANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan AGNO ile izlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sonuçların duyurulmasından sonraki

beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapılır.
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(2) İtirazlar, dersin öğretim elemanı ve ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden
sonra karara bağlanır. Sonuç, ilgili birimin öğrenci işleri bürosu tarafından öğrenciye yazılı
olarak bildirilir ve değişiklik varsa otomasyona girilir.

Bitirme çalışması
MADDE 32 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin lisans düzeyinde yeterli bilgi ve bece-

riye eriştiğini gösteren bir veya birden fazla öğretim elemanı gözetiminde yapılan araştırma,
derleme, proje, arazi çalışması ve benzeri türden bir çalışmadır.

(2) Bitirme çalışması konusunun verileceği yarıyıllar ile çalışmanın yapılması, yürü-
tülmesi, teslimi, jürinin oluşturulması ve çalışmanın yarıyıl ve yarıyıl sonu değerlendirilmesi
ile ilgili esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

Stajlar
MADDE 33 – (1) Staj, eğitim-öğretim programlarının niteliklerine bağlı olarak, öğ-

rencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarması ya da uygulama alanıyla pekiştirmesi
amacıyla lisans düzeylerinde yaptıkları uygulamalı çalışmalardır.

(2) Stajlarla ilgili esas ve usuller Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Haklı ve geçerli nedenler
MADDE 34 – (1) Kayıt yenileme ve/veya ara sınav şartlarını, aşağıda belirtilen ne-

denle/nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklıdır. Bu nedenler:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirilmesi koşuluyla, sağ-

lıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak toplumsal olaylar sebebi ile öğrenime Yük-

seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin mülki amirince eğitime ara verilmesi,
ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yüksek-
öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası hariç gözaltına alınan veya tu-
tuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine
atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,

d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alın-
ması,

e) Birincil derecede akrabanın (anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu) ölümü ya da bun-
lardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmadığını belgelendirmesi
koşuluyla eğitimine ara vermek zorunda olması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, ara sınava katılamayan ve

mazeretinin bitiminden en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulu-
nan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sadece
bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu
Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.
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İzinli sayılma
MADDE 35 – (1) Öğrencilere belgeleyecekleri, haklı ve geçerli nedenlerin uzun süreli

olması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs staj ve araştırma
imkânları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile izinli geçirilen süre, azami süreye
sayılarak veya sayılmadan bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için durumunu belirten dilekçesi ve belgeleri
ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine
kadar yazılı başvurması gereklidir. Ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi biti-
minden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile ülkemizi ulusal ve
uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için belirtilen devam ko-
şulları ilgili yönetim kurulu kararı ile aranmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav ve/veya
yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Öğrenci, izin süresi bittiğinde eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam eder.
(5) İzin alan öğrencinin, izninin belirtilen tarihten önce sona ermesi halinde kayıt ye-

nileme işlemini başlatabilmesi için izninin sona erdiğini kanıtlayan belgeleri ilgili fakülte de-
kanlığına sunması gerekir. Bu durumdaki öğrencinin kaydının yenilenmesi ilgili yönetim ku-
rulunun kabul etmesi halinde akademik takvimde belirtilen ilk kayıt yenileme tarihleri arasında
bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
İlişik Kesme ve Mezuniyet Esasları

İlişik kesme
MADDE 36 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini

tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın aşağıdaki hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda yükseköğretim kurumundan çıkar-

ma cezası almış olması,
b) Açıköğretimde kontenjan sınırlaması olmayan programlar hariç olmak üzere bir baş-

ka yükseköğretim kurumunun lisans programında kayıtlı öğrenci olması,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması.
(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, ilgili yönetim kurulu

kararıyla yapılır.
(3) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istediği durumda ise, ıslak imzalı bir

dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurması ve ilişik kesme belgesi ile
işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye fotokopisi ilgili birimin öğrenci işleri tarafından alınmak
suretiyle ortaöğretim diplomasının aslı verilir.

(5) Kaydı silinen öğrencinin dilekçeyle başvurması halinde izlediği programda aldıkları
dersleri ve notları gösterir bir belge ilgili birimin öğrenci işleri tarafından verilir.

(6) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosyaları, geçiş yaptığı Üniversitenin
ilgili biriminin yazılı isteği üzerine gönderilir. Gönderilen belgelerin birer örneği ilgili birimin
öğrenci işleri tarafından arşivlenir.
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Mezuniyet
MADDE 37 – (1) Mezun olabilmek için öğrencinin, ilgili öğretim planında yer alan

tüm dersleri başarı ile tamamlaması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
(2) Mezuniyet tarihi, o yarıyıl sonu sınavların bitimini izleyen ilk iş günüdür. Ancak,

bu tarihe kadar varsa staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; bu çalışmaların
tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

(3) Öğrencilerin; yaz dönemi hariç, mezuniyet öncesi son dönemlerini Üniversitede ge-
çirmeleri gerekir. Program mezuniyet AKTS kredisinin en az %70'i olmak kaydıyla, bölüm ta-
rafından belirlenmiş orandaki AKTS kredisini Üniversitede tamamlamaları gerekir. İlgili yö-
netim kurulunun kararıyla farklı bir Üniversitenin yaz okulundan alınan AKTS kredileri bu
%70 oranın içerisinde sayılabilir. Üniversite dışından; dış transfer, değişim programları ve ben-
zeri şekilde alınan AKTS kredileri, %30’u geçemez. Özel durumlarda Üniversite Yönetim Ku-
rulu karar almaya yetkilidir.

Diploma ve sertifikalar
MADDE 38 – (1) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamla-

ması zorunludur. İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından
herhangi bir belge verilmez.

(2) Birimler tarafından verilecek diplomalar, özel işaretler ve renkler konulmak koşu-
luyla, Üniversitenin bütün birimlerinde lisans düzeyinde tek tip düzenlenir.

(3) Diploma, öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren ÖİDB tarafından bir defaya
mahsus olarak düzenlenir.

(4) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus
olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(5) Diploma, geçici mezuniyet belgesi geri alınmak suretiyle ÖİDB tarafından verilir.
(6) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini kaybedenlere, gazete ilanı ve dilekçeyle

ilgili birime başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen diploma veya geçici mezuniyet
belgesi düzenlenir.

(7) Diplomanın ön yüzünde; öğrencinin adı, soyadı, birimi, programı, lisans derecesi
ve varsa sahip olduğu yasal hakları, diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası; dip-
lomanın arka yüzünde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı,
doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ve ÖİDB’nin onayı bulunur.

(8) Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.
Diploma eki
MADDE 39 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp

ÖİDB’ce onaylanan diploma eki verilir.
(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.
Derece, onur ve yüksek onur
MADDE 40 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde

tamamlamak şartı ile;
a) Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğren-

cilerden, AGNO’su 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise
yüksek onur öğrencisi olarak değerlendirilir.

b) Onur ve yüksek onur öğrencileri ÖİDB tarafından internet sayfasında ilan edilir, öğ-
renciye yazılı belge olarak verilir ve öğrencinin transkriptinde gösterilir.
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c) Mezun olan öğrencilerin AGNO’su esas alınarak sıralama yapılır. Her programın ilk
üç sırayı alan öğrenciler bölüm birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak mezun olurlar. Bu sıralama
öğrencinin transkriptinde gösterilir ve öğrenciye ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

ç) Mezun olan öğrencilerin AGNO’su esas alınarak 3.00-3.49 arasında olanlar onur öğ-
rencisi; 3.50-4.00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi olduğu öğrencinin transkriptinde
gösterilir ve öğrenciye ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 41 – (1) Üniversite ve Fakültelerin yönetim kurulları ve birimleri, engelli öğ-

renciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
(2) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan üniversiteye kayıtlı

engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak
engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi duru-
munda, danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının yazılı onayıyla söz konusu güçlüklerin
giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması
sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan başka ders alabilir.

(3) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin
performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel
alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi ve biçimi değiştirilip uygun
hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya
ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Tebligat
MADDE 42 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde

yer alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 9/10/2011 tarihli ve 28079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Teknik Üniversitesi  Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde

kayıtlı öğrencilerin kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak tüm öğren-
cilere uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı

yüksek lisans ve lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan lisansüstü
eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü
için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden
oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten, ilgili anabilim dalı prog-
ramlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

f) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
g) Enstitü anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve

İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim
dalı başkanlarını,

h) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,
ı) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci da-

nışmanı,
i) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
j) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Üniversite Rektörünü,
m) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
n) Senato: Üniversite Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans tezini/doktora tezini,
ö) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
p) Üniversite yönetim kurulu: Üniversitenin yönetim kurulunu,
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r) Yabancı Diller Yüksekokulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitü anabilim dalları ile
aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü
anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da
açılabilir.

(2) Enstitülerde, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü öğre-
tim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplin-
lerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili
dekanların görüşleri alınarak, enstitü müdürü tarafından atanır.

(3) Lisansüstü programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde düzenlene-
bilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim
Kurulunun onayına sunulur.

(4) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türk-
çe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için alınması gereken derslerin top-
lam AKTS’sinin Senatonun belirlediği oranda İngilizce verilen derslerden almak zorundadır-
lar.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim dalları kendi akademik kurullarında, Senatonun kabul

ettiği yüksek lisans, doktora eğitimi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak belirleyecekleri
öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirir. İlgili enstitü kurulu kontenjanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yapar. Enstitü kurulunca
önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan kontenjanlar ilan edilir.  İlanda programların ad-
ları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer
alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ya da doktora programına

başvuru yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:
a) Yüksek lisans programı için lisans diplomasına  sahip olması gerekir.
b) Doktora programı için yüksek lisans veya lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk ko-
şuluna bağlıdır.

c) ALES sınavından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulunca
ilan edilen ALES standart puanından az olmamak koşuluyla anabilim dallarının belirlemiş ol-
duğu ALES veya buna eşdeğer GMAT/GRE puanını almış olması gerekir. GMAT/GRE pua-
nının ALES puanına dönüştürme işlemi  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tabloya
göre yapılır.

ç) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği
tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü prog-
rama başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli
olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.
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d) Senato tarafından belirlenmiş olan yabancı dil puanını aşağıdaki koşullardan birisi
ile sağlamış olmak:

1) YDS’den yeterli puanı almış olmak.
2) YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan YDS’ye eşdeğer yeterli puanı almış olmak.
3) Yüksek lisans için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sına-

vından  yeterli puanı almış olmak.
Enstitüde lisansüstü programlar arası doğrudan geçiş
MADDE 7 – (1) Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, kontenjanı açılmış
tezli yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Ancak geçiş yapılan tezli yüksek lisans prog-
ramının varsa zorunlu derslerinin başarılmış olması gerekir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı olan bir öğrenci, ilgili yüksek lisans
programında öngörülen ders yükünü tamamlamış olması şartıyla, anabilim dalı başkanlığının
uygun bulması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.
Öğrenci bu şartlara bağlı olarak doğrudan tez çalışmasına başlayabilir. Geçiş başvuruları ilgili
anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçen öğrenci yüksek lisans prog-
ramının diğer gereklerini yerine getirmesi halinde yüksek lisans mezunu olur.

Sınav komisyonunun oluşturulması, değerlendirme ve kayıt
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların yeterlik düzeylerinin de-

ğerlendirilmesi, ilgili lisansüstü programı yürüten anabilim dalı başkanlığınca oluşturulan bir
komisyon tarafından yapılır. Komisyon biri başkan olmak üzere en az üç asil ve bir yedek üye-
den oluşur.

(2) Başvuru koşullarına uygunluğu ilgili enstitü müdürlüğünce onaylanan adaylar ko-
misyon tarafından yazılı bilim sınavına alınır ve yazılı sınavdan Senatonun belirlediği asgari
puanı alan adaylar mülakata alınır. Tezsiz yüksek lisans programları için yazılı ve/veya mülakat
sınavı yapılmayabilir. Tüm notlar belirlendikten sonra Senato tarafından belirlenen değerlen-
dirme kriterlerine göre başarı notu hesaplanır ve yapılacak sıralama ile kontenjan dahilinde
öğrenciler yerleştirilir.

(3) Sınav belgeleri ve değerlendirme sonuçları bir tutanakla en geç iki gün içinde ilgili
enstitü müdürlüğüne teslim edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir ve ilgili enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(4) Yukarıdaki değerlendirme koşulları, genel başarı notu hariç yabancı uyruklu öğren-
ciler için de geçerlidir.

(5) Kayıt yaptırmayanların neden olduğu kontenjan boşlukları, ilgili enstitünün belir-
leyeceği tarihler arasında listedeki sıralama esas alınarak doldurulabilir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir. Buna göre;

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından veya başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan
adaylar anabilim dalı başkanlığının gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programına alınır.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen
öğrencilerin alacağı dersler, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce ilgili anabilim dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerinin dışın-
dadır.

ç) Bilimsel hazırlık programında bir yılı (iki yarıyıl) aşan süre ilgili programın azami
eğitim süresine dahil edilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki
bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla
lisansüstü programa yönelik toplam en fazla 2 ders alabilir.

e) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programları lisans seviyesindeki derslerden oluşur,
doktora bilimsel hazırlık programları lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden
oluşur ve bu dersler ilgili lisansüstü programların ders yüküne sayılmaz.

f) Bilimsel hazırlık programı dersleri bir yarıyılda 30 AKTS’yi geçemez.
g) Öğrencilerin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve li-

sansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en
az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 ağırlıklı genel
not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

ğ) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa baş-
layamazlar.

Değişim ve özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin ulusal ve uluslararası değişim

programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını
kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma,
ders saydırma, kabul işlemleri ve değişim programları uygulama esasları ilgili mevzuata göre
yapılır.

(2) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgisini artırmak amacı ile bir yüksek lisans
programı dersine, yüksek lisans mezunları veya eşdeğer diplomaya sahip olanlar bir doktora
ders programı dersine özel öğrenci statüsünde devam edebilirler. Bunun için özel öğrenci olmak
isteyenlerin her yarıyıl için belirlenen kayıt süresi içinde ilgili enstitüye müracaat etmesi gerekir.
Bu statü, ilgili anabilim dalı kurulu teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

(3) Özel öğrenci statüsünde olanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci
derse devam şartını yerine getirmesi halinde, ilgili derse devam ettiğine dair bir katılım belgesi
verilir.  Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre başarılı olunan
ders için  ise başarı belgesi verilir.

(4) Özel öğrenci statüsü ile bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir. Bu öğren-
ciler, Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(5) Özel öğrencilerin, en fazla iki yarıyıl ara vermek kaydı ile ilgili lisansüstü programa
başvuru koşullarını sağlayarak kabul edilmeleri durumunda, özel öğrenci iken aldığı derslerin
başarı koşullarını yerine getirmeleri halinde, bu derslere ilişkin muafiyet talepleri enstitü ana-
bilim dalı başkanının önerisi alınarak  enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edile-
bilir.
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Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları, enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir.

Diğer üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 13 – (1) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka üniversite-

den geçici kadro tahsisi ile lisansüstü eğitim yapmak amacı ile Üniversiteye müracaat edilmesi
halinde, öğrenci adaylarında da bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar aranır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 14 – (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma

hakkı elde eden adayların kayıtları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.
(4) Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle

kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılmayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı
yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen varsa katkı payı
veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdürlüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini ye-
rine getirmekle yükümlüdürler. Kaydını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı bulunan öğrenciler, hangi aşamada olduklarına ba-
kılmaksızın Senatonun belirleyeceği takvime göre ders kayıtlarını yaptırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı ve lisansüstü ders programı
MADDE 16 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur.
(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-

rine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvim olarak ilan edilir.
(3) İlgili anabilim dalı tarafından hazırlanan eğitim ve öğretim programları ve mezuni-

yet için gerekli koşullar ilgili enstitü kurulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesin-
leşir.

(4) Derslerin AKTS’leri; öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade
eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-
renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulunduru-
larak hesaplanır.

(5) Bir sonraki dönem verilecek derslerin belirlenmesi akademik takvimde belirlenen
süre içerisinde ilgili anabilim dallarının görüşü alınarak ilgili enstitü öğrenci işleri bürosunca
yapılır ve ilan edilir.

(6) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenir.

Derslerin seçilmesi ve ders kaydı
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarındaki dersler, enstitü kurulunun

teklifi ve Senato kararı ile açılabilir. Birbirinin devamı niteliğinde olan birinci ve ikinci yarıyılda
okutulan dersler ise aynı yarıyıl içinde açılamaz. Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü
kurulu kararı ile ön şartlı dersler konulabilir.
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(2) Öğrenci ilgili anabilim dalı lisansüstü programında yer alan zorunlu derslerini alır.
Yüksek lisans öğrencisinin ve lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisinin alacağı
derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla lisans dersle-
rinden seçilebilir. Öğrenci ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam ders sayısından sayılır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi ve lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencisi bir
seminer  vermek zorundadır. Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Se-
minerin başarısız olması halinde aynı dönem içinde bir kez daha tekrarlanır.

(4) Uzmanlık alan dersi, yüksek lisans ve doktora danışmanlığı bulunan öğretim üye-
lerinin danışmanlıkları devam ettiği sürece açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

(5) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan
öğrencilerin alacakları derslerin AKTS’leri ile bunların denkliği ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(6) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
Derslere devam ve sınavlar
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlarda; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı ders-

lerde ise % 80 devam şartı zorunludur.
(2) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavla-

rına ve diğer bütün çalışmalara katılmak zorundadır.
(3) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.
(4) Sınavlar dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir, yazılı, ödev veya uygulamalı

olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri ve başarı değerlendirmesine esas alınacak
etkinlikler ve bunların ağırlıkları dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrenci-
lere duyurulur.

(5) Her ders için en az bir yarıyıl içi notu verilir.
(6) Enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve

bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

(7) Yarıyıl sonunda tüm derslerin notları dersi veren öğretim üyesi tarafından imzalan-
mış olarak anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile on beş (15) gün içinde ilgili enstitüye iletilir.
Sınav evrakları anabilim dalı başkanlıkları tarafından saklanır.

Notlar, işaretler ve ortalamalar
MADDE 19 – (1) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Derslerdeki başarı durumunu gösteren harf notunun 100’lük ve 4’lük sistem karşı-

lıkları aşağıdaki gibidir:
Harf Notu 100’lük Sistem 4’ lük Sistem

AA 90-100 4,00
BA 80-89 3,50
BB 75-79 3,00
CB 70-74 2,50
CC 65-69 2,00
F 0-69 0,00
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b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde yarıyıl sonunda 100 üzerinden alınan ham puanlara
göre harf notları verildikten sonra; yüksek lisans programlarında AA, BA, BB ve CB notlarını;
doktora programında ise AA, BA ve BB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir:
1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin

koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına F notu
olarak geçilir.

2) DE (Devam eden çalışma) notu; tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
3) K (Kalır) notu; (a) bendinde verilen tablodaki harf notlarının kullanılmadığı seminer,

uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması gibi derslerde başarısız olan
öğrenciye verilir.

4) E (Eksik) notu; ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmiş olma şartına bağlı olmak
kaydıyla, hastalık veya ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir gerekçe ile bütün-
leme sınavı, seminer, laboratuvar, ödev ve benzeri yükümlüğünü yerine getirmeyen öğrenciye
verilir. E notu alan öğrenci, notlarının enstitüye tesliminden itibaren on beş gün içinde eksik-
liklerini tamamlamak zorundadır. Ancak mazeretin uzaması halinde enstitü yönetim kurulunun
kararı ile eksik tamamlama süresi, bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir. Aksi halde E
notu, K veya F notuna dönüşür.

5) G (Geçer) notu; (a) bendinde verilen tablodaki harf notlarının kullanılmadığı seminer,
uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması gibi dersleri başarıyla tamam-
layan öğrencilere verilir.

ç) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan
öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü
yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

Başarı ortalaması
MADDE 20 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin

19 uncu maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan
ağırlıklı  genel not ortalaması (AGNO) ile belirlenir. AGNO, öğrencinin lisansüstü programa
girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü
göz önüne alınarak yarıyıl sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin AKTS’leriyle, derslerden alınan harf not-
larının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam ders AKTS’sine
bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

(3) AGNO öğrencinin derslerden aldığı, (AA)’dan (F)’ye kadar notların değerlendir-
meye katılması ile belirlenir.

(4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not belgesine işlenir.
Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda danışman atanması aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) İlgili anabilim dalı, kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, anabilim dalında görevli

profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından öğrencinin görüşünü
alarak bir danışmanı belirleyerek on beş gün içinde enstitüye önerir. Yüksek lisans programla-
rında ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri de öğrencilere da-
nışmanlık yapmak için atanabilirler.

b) Enstitü yönetim kurulu, öneriyi de dikkate alarak lisansüstü öğrenimi yapacak öğ-
renciye bir danışman tayin eder.
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c) Danışmanın her hangi bir nedenle danışmanlık görevini yapamaması halinde, ana-
bilim dalı, öğrenciye danışman belirleme usulüne göre iki hafta içinde yeni bir danışmanı önerir.

ç) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili anabilim
dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığı eş veya asıl olarak devam ede-
bilir.

d) Danışman, ders ve tez aşaması için atanır. Ancak öğretim üyesinin veya öğrencinin
talebi üzerine, tez aşamasında ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

e) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile eş danışman atanabilir. Eş danışman Üniversite öğretim üyeleri
veya başka bir üniversitenin aynı nitelikteki anabilim dalından olmak kaydıyla öğretim üyeleri
arasından da teklif edilebilir.

f) Danışman atanıncaya kadar lisansüstü öğrencinin danışmanlığını anabilim dalı baş-
kanı yürütür.

g) Enstitü yönetim kurulu, süresi içerisinde danışman teklifi yapılmaması halinde, ilgili
anabilim dalı öğretim üyelerinden bir danışman atar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı; en az yedi adet ders, bir seminer, tez çalışması ve tez

sınavından oluşur.
Programın süresi ve mezuniyet şartları
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç (3) yarıyıldan az olamaz.
(4) Mezuniyet için, alınan derslerden en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm

derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, seminer dersi ve
tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin alması gereken
AKTS toplamı en az 90, en fazla 120 olmalıdır.

(6) Tezli yüksek lisans programı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile en erken tez ko-
nusunun belirlendiği tarihten itibaren dört ay sonra tamamlanabilir.

Ders yükü
MADDE 24 – (1) Öğrenci, danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt

yaptırmak zorundadır.
(2) Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına her yarıyıl kayıt

yaptırmak zorundadır.
(3) Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer

dersinin düzenlenişi ve verilişi ilgili enstitü tarafından belirlenir.
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(4) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders alabilir. Öğrenci, danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Ancak diğer yükseköğrenim kurumla-
rından alınacak derslerin o yarıyılda Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması
gerekir.

(5) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu lisans derslerinden en çok iki
ders alabilir.

(6) Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek lisans programından alacağı derslerin sayısı dört-
ten (4) az olamaz.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, bu Yönetmeliğin

22 nci maddesinde belirlenen amaca uygun bir tez hazırlamak zorundadır.
(2) En az altı (6) dersini başarıyla tamamlamış öğrencinin danışmanı tarafından önerilen

tez konusu anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye sunulur. Enstitüye sunulan tez konusu
en geç takip eden dönem başına kadar enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tez konusu danışmanın önerisi, anabilim dalının  teklifi ve enstitü yönetim kurulu-
nun kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

Yüksek lisans tez çalışması ve sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Öğrenci; derslerini tamamlamadan tezini teslim edemez.
(2) Tez, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre yazılır. Danışman tarafından tezin

ciltsiz bir kopyası anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir.
(3) Enstitüde tezin  yazım kurallarına uygunluğu incelenir.  Tez yazım kurallarına uygun

olmadığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.
Jürinin belirlenmesi ve sınavın yapılması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tez sınav jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir anabilim dalından veya

başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. İkinci tez da-
nışmanının olması halinde, her iki danışmanın yer aldığı jüri, beş kişiden oluşur. Jürinin üç ki-
şiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Danışmanın anabilim dalı
başkanlığına vereceği jüri öneri listesinde en az iki yedek üye olmalıdır. Asil ve yedek üyelerden
en az biri başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak zo-
rundadır.   İlgili enstitü yönetim kurulu önerilen bu isimleri dikkate alarak asıl ve yedek jüri
üyelerini belirler.

(3) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, anabilim dalı
başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka anabilim dalı veya yüksek-
öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek
üye sınav için davet edilir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-
cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-
ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık
süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim
kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre
sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzel-
tilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile tez konusu değiştirilebilir. Bu süre eğitim öğretim süresine dahil edilir.
Gerekli şartları sağlayan öğrencilere talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

jüri üyesi sayısı kadar tez çalışmasının ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere ana-
bilim dalı başkanlığına, tez çalışmasının  kayıtlı üç adet elektronik kopyasını ilgili enstitüye
sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, yüksek lisans diploması al-
maya hak kazanır.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye yüksek lisans dip-
loması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği  enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus
olmak üzere “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.

(4)  Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden

oluşur.
Programın süresi ve mezuniyet şartları
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans ders programını tamamlama süresi azami altı

yarıyıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 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 yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders alabilir. Öğrenci, ayrıca danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uy-
gun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumla-
rından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında o yarıyılda açılmamış olması
gerekir.

(5) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu lisans derslerinden en çok üç
ders alabilir.
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(6) Öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek lisans programından alacağı derslerin sayısı beşten
(5) az olamaz.

(7) Mezuniyet için, alınan derslerden en az on dersin başarılmış olması, alınan tüm
derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, dönem projesi ça-
lışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programınından mezun olabilmek için öğrencinin alması ge-
reken AKTS toplamı en az 90 en fazla 120 olmalıdır.

Dönem projesi
MADDE 31 – (1) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği

bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsar. Dönem projesi danışman tarafından bir yarıyıl
sürecek şekilde ilgili programa göre ikinci yarıyıldan itibaren verilebilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve
dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, dönem projesi izleyen her yarıyıl tekrar verilir.

(3) Dönem projesinin değerlendirme şartları ilgili enstitü tarafından belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek

lisans öğrencisine  Senatoca uygun görülen “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.
(2) “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana-

bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus

olmak üzere “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.
(4) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı
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
ulaşabilme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir
bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
sağlaması gerekir.

(3) Doktora programı;
a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az yedi adet ders, yeterlik

sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve  tez sınavından oluşur.
b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört adet ders, bir adet se-

miner, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve  tez sınavından  oluşur.
Programın süresi ve mezuniyet şartları
MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 18 yarıyıldır.
(2) Doktora programı için dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için iki (2) yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için üç (3) yıldır.

(3) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez ça-
lışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
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lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli ders yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan
öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Doktora programı tez izleme komitesinin olumlu görüşü ve anabilim dalı başkanlı-
ğının teklifi ile en erken;

a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde altıncı yarıyıl,
b) Lisans derecesi ile kabul edilenlerde sekizinci yarıyıl,
sonunda tamamlanabilir.
(5) Mezuniyet için;
a) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin aldığı derslerinden en az yedi dersi

başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, ye-
terlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması,

b) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin aldığı derslerinden en az on dört dersi
başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, se-
miner dersini, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması,

c) Tez konusu ile ilgili tam metin özgün bir makalenin ulusal veya uluslararası hakemli
dergilerden birinde basılması veya kabul edilmesi,

gerekir.
(6) Doktora programından mezun olabilmek için öğrencinin alması gereken AKTS top-

lamı en az 180 en fazla 240 olmalıdır.
Ders yükü
MADDE 35 – (1) Öğrenci danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt

yaptırmak zorundadır.
(2) Seminer dersi, doktora yeterlik, tez önerisi ve tez çalışması başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir. Seminer dersinin düzenlenmesi ve verilmesi ile ilgili esaslar enstitü ta-
rafından belirlenir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders alabilir. Öğrenci, ayrıca danışmanının önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uy-
gun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan, programıyla ilgili lisansüstü derslerinden alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumla-
rından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu
lisans derslerinden en çok iki ders alabilir.

(5) Öğrencinin kendi doktora programı dışından alacağı derslerin sayısı yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için dörtten (4) fazla, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için yediden (7) fazla olamaz.

(6) AGNO’su en az 3.00 olacak şekilde derslerini tamamlayan yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en
geç yedinci yarıyılda Doktora Yeterlik Sınavına kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci tez önerisine kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(8) Tez önerisi kabul edilen öğrenci sonraki her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2013 – Sayı : 28761

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36



Yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularda ve tezi ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
(3) Derslerini tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci ye-

terlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten
bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ens-
titü müdürlüğüne iletilmek üzere anabilim dalı başkanlığına verir.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından üç yıllık süre için önerilen, ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden
oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere
beş asil ve iki yedek olmak üzere toplam yedi kişilik sınav jüri önerisini ilgili anabilim dalı
başkanlığına sunar.

(5) Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından üç asil ve bir yedek jüri üyelerini
belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile ilgili belgeleri anabilim
dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üye-
lerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine
yedek üyenin katılımı ile yapılır.

(6) Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en
geç bir ay içinde yapılır. Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta
önce ilan eder. Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen süre sonunda
yeterlik sınavına girmeyen öğrenci yeterlik sınavından başarısız olmuş kabul edilir ve bu ba-
şarısızlık sekizinci fıkraya göre işlem görür.

(7) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ya-
pılır. Öğrencinin yazılı sınavdan toplam 100 puan üzerinden en az 75 puan alması zorunludur.
Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda sorulan sorular tu-
tanak altına alınır. Jüri, öğrencinin sözlü sınavda başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğun-
lukla karar verir. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sına-
vına girmediği takdirde başarısız sayılır. Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci bir sonraki
dönem sınava alınır.

(8) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile
bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Bununla birlikte, üst üste iki
yazılı sınavda ya da üst üste iki sözlü sınavda başarılı olamayan öğrenci danışmanının önerisi
ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en
az 18 AKTS’lik dersi, ders yüküne sayılmamak üzere başarıyla tamamladıktan sonra doktora
yeterlik sınav süreci yeniden başlar. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı
uygulama devam eder. Yeterlik sınavı tekrarında üç (3) defa başarısızlık durumunda jürinin
salt çoğunluğu değişecek şekilde sınav jürisi yeniden oluşturulur. Sınav evrakları anabilim dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden üç
dersten fazla olmamak şartıyla yeni ders/dersler alması istenebilir. İlave olarak alınacak bu
ders/dersler başarılmak zorundadır.
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Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Danışman, tez izleme komitesinin
doğal üyesidir. Diğer iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir anabilim
dalından veya farklı bir yükseköğretim kurumundan konu ile ilgili öğretim üyelerinden seçilir.
Tez danışmanı aynı zamanda tez izleme komitesinin de başkanıdır. Herhangi bir sebeple komite
üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite
toplantılarına katılabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme
komitesi üyeleri değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisinin değerlendiril-
diği toplantıyı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, tez izleme komitesi kararını bu Yönetmeliğin 33 üncü mad-
desindeki esaslara göre inceler ve tez konusunu karara bağlar.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Öğrenci,
danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyesi olması şartına bağlı olarak, danışman değişikliği
de talep edebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı da-
nışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren
bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 39 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, dönem

içindeki çalışmalarını değerlendirmek için ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer
kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün öncesinden
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez raporu, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen takvimde rapor sunmayan öğrenci ba-
şarısız kabul edilir. Tez izleme toplantısına ilişkin komite kararı anabilim dalı başkanlığı tara-
fından üç iş günü içerisinde enstitüye tutanakla iletilir.

(2) Tez çalışması esnasında, tez izleme komitesi raporlarında üst üste iki kez veya ara-
lıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda, öğrenciye yeni bir danışman
ile tez izleme komitesi atanabilir, ayrıca yeni bir tez konusu belirlenebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Tez, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına göre yazılır. Danışman

tarafından tezin ciltsiz bir kopyası anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye gönderilir.
Tezin  enstitünün yazım kurallarına uygunluğu incelenir ve   tez yazım kurallarına uygun ol-
madığı belirlenen tezler gerekli düzeltmeler için iade edilir.

(2) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için hazırlanan tezin, bu Yönetmeliğin 34 üncü
maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen koşulları sağlamış olması şartı aranır.
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(3) Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen şartlara bağlı olarak tezin uygunluğunun tespit
edilmesi halinde anabilim dalı başkanlığı, enstitüye doktora tez jürisini, sınav yeri ve zamanını
önerir. Tez savunma jüri önerisi, tez izleme komitesi üyelerini kapsayacak şekilde ikisi Üni-
versite dışındaki üniversitelerden olmak üzere en az yedi kişiden oluşan aday jüri üyelerinin
isimlerini, sekiz kopya tezle (ciltsiz) birlikte enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu, öne-
rilen bu üyelerden üçü tez izleme komite üyesi olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asil
ve iki yedek üyeden oluşan doktora tez jürisini belirler. 5 asil üyeden ve 2 yedek üyeden biri
Üniversite dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden olmalıdır. Enstitü, görevlendirme ya-
zılarını ve tezleri asil ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını ve sınav ile ilgili
belgeleri ise anabilim dalı başkanlığına gönderir.

(4) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama
gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içinde yazılı olarak
enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(5) Jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, savunma sınavı anabilim dalı
başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka anabilim dalı veya yüksek-
öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda aynı konumda yedek
üye sınav için davet edilir.

(6) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(7) Sınav, tezin aday tarafından sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın
tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
red veya düzeltme kararı verir. Jüri, red veya düzeltme kararını ayrıntılı olarak gerekçelendirir.
Jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu diğer sınav evrakları ile birlikte anabilim
dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye iletilir.

(8) Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulu karar verir ve
mezuniyet işlemleri yapılır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim
kurulu tarafından düzeltmelerin yapılabilmesi için altı aya kadar ek süre verilebilir. Tez, bu
süre sonunda zorunlu haller dışında aynı jüri önünde tekrar savunulur. Savunma sınavında tezi
red edilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir, ayrıca yeni bir tez
konusu belirlenebilir.

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

jüri üyesi sayısı kadar tez çalışmasının ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere ana-
bilim dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş üç kopyasını, tez çalışmasının  kayıtlı üç
adet elektronik kopyasını ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim
eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye doktora diploması
verilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin devam ettiği enstitü anabilim dalındaki progra-
mın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, yazılı isteği üzerine bir defaya mahsus
olmak üzere “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir.

(4) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli, Genel ve Son Hükümler

Lisansüstü tez yazım dili ve tez sınavı
MADDE 42 – (1) Lisansüstü tezler İngilizce programlarda İngilizce, Türkçe program-

larda Türkçe yazılır. Türkçe-İngilizce programlarda ise tez İngilizce yazılabilir. Tez savunma
sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.
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İkinci lisansüstü programa kayıt
MADDE 43 – (1) Üniversite enstitülerinden birinde tezli yüksek lisans veya doktora

programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları programın yanı sıra ilgili enstitünün farklı
bir yüksek lisans programı veya Üniversitenin diğer enstitülerinde olan bir yüksek lisans prog-
ramına başvuru koşullarını sağlamaları ve kabul edilmeleri halinde kayıt yaptırabilirler.

Danışman değişikliği
MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli
hastalık ve benzeri durumlar ile enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebe-
biyle, ilgili anabilim dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, başlanılan
çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir. Bu haller
dışında; öğrencinin yazılı gerekçeli talebi veya danışmanın yazılı olarak danışmanlıktan çekil-
me beyanı halinde de anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tara-
fından danışman değişikliği yapılabilir.

Muafiyet
MADDE 45 – (1) Muafiyet için öğrencilerin, ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet iste-

dikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan
onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, ders kaydının yapıldığı ilk yarıyılın ders kayıt haftasının sonuna kadar
yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim kurulunca
değerlendirilir ve karara bağlanarak intibak işlemi yapılır. Muafiyet talebi sonuçlanıncaya kadar
öğrenci, muafiyetin gerçekleşmemesi durumunda almak istediği derslere devam eder.

(3) Derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan derslerin ba-
şarı notunun, bu Yönetmelikte belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CB harf
notu veya karşılığı, doktora için en az BB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü
programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen dersler için harf notu veya karşılığı
aranmaz.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(5) Enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen derslerin notları Üniver-
sitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir ve bu derslerin
diğer yüksek öğretim kurumlarından alındığı belirtilir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerden muaf olabilmesi için, dersi
alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

(7) Muafiyet sonucu kabul edilecek derslerin sayıları aşağıdaki gibidir:
a) Tezli yüksek lisans programı için en fazla 4 ders,
b) Tezsiz yüksek lisans programı için en fazla 5 ders,
c) Lisans derecesi ile kabul alan doktora programı için en fazla 7 ders,
ç) Yüksek lisans derecesi ile kabul alan doktora programı için en fazla 4 ders.
(8) Başka öğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin ders intibakları, Senato

tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 46 – (1) Öğrencilerin; hastalık, doğum, doğal afet, yurt dışı görevlendirme-

lerde mazeretin başlangıcından itibaren; eğitim-öğretime devamı engelleyen diğer nedenlerden
ötürü ise derslerin başlamasını takiben en geç iki hafta içinde mazeretlerini belgelendirmeleri
ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla kayıtları dondurulur.
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(2) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-
linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun başlangıcından  sona ereceği tarihe
kadar kaydı dondurulur.

(3) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez.

(4) Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uza-
tılır.

(5) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular yarıyılın ilk on iş günü sonuna kadar
yapılır. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan ka-
yıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan
az olamaz.

(6) Kayıt dondurma süresi en fazla iki yarıyıldır.
Ders tekrarı
MADDE 47 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersini yeniden alabileceği gibi

yerine sayılmak üzere farklı bir dersi de alabilir.
(2) Başarısız olunup tekrar alınmayan ders ve notu AGNO’ya katılmamak üzere not çi-

zelgesinde bilgi amaçlı olarak yeralır ve yerine başka bir dersin alındığı belirtilir.
(3) Başarısız olunan zorunlu derslerin tekrar alınması gereklidir.
(4) Öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları

dersleri tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Tez başlığının değiştirilmesi
MADDE 48 – (1) Tez başlığı değişikliği önerisi, lisansüstü programlarda tez çalışma-

sının her aşamasında yapılabilir. Ayrıca tez savunması sırasında jüri üyelerinin ortak kararıyla
tez başlığı değişikliği önerilebilir.

(2) Anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez
başlığında değişiklik yapılabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve değerlendirilmesi
MADDE 49 – (1) Öğretim üyesinin sınav notunu düzeltme başvurusu, söz konusu der-

sin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne ge-
rekçesini belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav so-
nuçlarının ilanından itibaren beş işgünü içinde anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yapılan yeniden değerlendirmede
maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdür-
lüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi,
itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Tebligat
MADDE 50 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular yazılı olarak birimlerdeki du-

yuru panoları veya Enstitünün internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir.
(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine

veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.
(3) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.
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(4) Enstitüye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği Enstitü’ye bildir-
memiş, yanlış yada eksik bildirmiş öğrencilere yapılan tebligatlarda bu durumlardan doğacak
sonuçlardan Enstitü sorumlu değildir.

Disiplin
MADDE 51 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlişik kesme
MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alanlar,
b) Ağır ruhsal bozuklukları üniversite hastanesi veya tam teşekküllü devlet hastanele-

rinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi
içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle
öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler,

c) Kendi isteği ile kaydını alanlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54 – (1) 6/1/2012 tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Aşağıdaki hükümler sadece 2013-2014 eğitim-öğretim yı-

lından önce enstitüye kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanır:
a) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki esaslar çer-

çevesinde yarıyıl sonunda 100 üzerinden alınan ham puanlara göre harf notları verildikten son-
ra; bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını
alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Doktora programındaki öğrencilerden, programdan mezun olmaları için bu Yönet-
meliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yayın şartı aranmaz.

c) Doktora programına “tezli yüksek lisans programında derslerini en az 3,60 AGNO
ile tamamlayan öğrenciler,

ilgili enstitünün belirleyeceği koşullarda doktora programına doğrudan geçiş için baş-
vurabilir.” hükmü kapsamında alınan öğrencilere, doktora diploması ile birlikte yüksek lisans
diploması da verilir. Ancak bu öğrencilerden herhangi bir nedenle doktora programını tamam-
layamayanlar, yüksek lisans diploması alabilmek için yüksek lisans tezlerini tamamlamak zo-
rundadır.

Yürürlük
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

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

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Cumhu-
riyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu üniversitenin senatosunun özel öğrenci olarak Cumhu-
riyet Üniversitesinde öğrenim görmesine ve alacağı ders ve notların kabul edileceğine ilişkin
olumlu görüşünü içeren belge ile birlikte her yarıyıl/yıl başlangıcından önce öğrenimine devam
etmek istediği eğitim-öğretim birimine başvurması,”

“(4) Öğrenci değişim programlarından yararlanan özel öğrencilerin aldıkları derslerin
kredilerinin toplamı, kayıtlı oldukları programın toplam kredisinin 1/3’ünü aşamaz. Değişim
programlarından yararlanan özel öğrenciler katkı paylarını kayıtlı olduğu üniversiteye öderler.
Bu öğrenciler yaz okulundan ders almaları halinde ise yaz okulu ücretini dersi aldıkları üni-
versiteye öderler.”

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

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/7/2013 28704
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER): Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,
d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını,
f) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER’in Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uy-

ruklu öğrencilere Türkçe öğretmek,
b) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretmek,
c) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında birimler

oluşturmak,
ç) Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türkçe öğretmek amacıyla, kısa süreli kurslar dü-

zenlemek,
d) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim

elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak.
Merkezin çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-

retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptır-
mak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

b) Üniversitelerdeki Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinde
uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yön-
temleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,

c) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek,

ç) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-
sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-
lere Türkçe öğretmek,

e) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,
f) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,
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g) İlgili, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faa-

liyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkin-

liklerle paylaşılmasını sağlamak,

ğ) Türkiye Türkçesinden başka, diğer Türk lehçelerinin eğitimini gerçekleştirmek ve

bu lehçelerle ilgili araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili, merkezin amacına uygun ni-

telikte öğretim elemanları arasından, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir ve görev sü-

resinin bitiminde aynı süreyle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından mü-

dür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını

değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

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

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün

önerisi ile Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her yarıyıl en az bir

kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Her yarıyıl en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konu-

larda karar almak,

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

tekliflerini incelemek ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

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

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek,

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araş-

tırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders

ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere

katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri gö-

revleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanla-

rının ders ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir.

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

KAYNAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı: Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenile-

nebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CÜYEM):  Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönelim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güneş, rüzgar, hidrojen, hidrolik ve biyo-kütle enerji gibi alternatif yenilenebilir, te-

miz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları

yapmak,

b) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması pro-

jeleri çerçevesinde yenilenebilir enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulun-

mak,
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c) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini
yapmak ve bunlardan enerji üretme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik
araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir
enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek,

ç) Üniversitede bulunan yenilenebilir enerji ile ilişkili anabilim dallarında yapılacak li-
sans ve lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

d) Yenilenebilir enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje
çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faa-
liyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları

yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
b) Yenilenebilir enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği

yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,
c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempoz-

yum ve benzeri toplantılar düzenlemek,
ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,
dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri endüstri ile birlikle plan-
lamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek
ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, in-
celemeler, laboratuar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,

f) Kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği (ENVER), rüzgâr enerji santralleri (RES),
sürdürülebilir/yenilenebilir enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için;
geçerli, sürdürülebilir/yenilenebilir enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak,
uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun
teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,
h) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek,
ı) Merkez ile diğer merkezler ve Üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,
i) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje ge-

liştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
j) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları,

İnceleme Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
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b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında

kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

müdür yardımcısı olarak görevlendirmek amacıyla Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden

ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere bir

üye vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları

uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek. Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) CÜYEM'in kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanma-

sında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonun-

da, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde, birim faaliyetlerinin düzenlenme-

sinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında müdüre

yardımcı olmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer altı üye Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-

revlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi
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üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim

sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu

kişiler oy kullanamaz.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) CÜYEM'in faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından

Rektörün birini seçerek görevlendireceği Müdür adaylarını belirlemek,

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını ha-

zırlamak,

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını

görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen CÜYEM'in faaliyet alanlarıyla ilgili

konularda kararlar almak,

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni gö-

rüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Yönetim

Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri;

sürekli veya geçici olarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum

veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu mü-

dürün daveti üzerine ve müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar

oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları, inceleme birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultu-

sunda müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile enerji araştırmaları, inceleme, plan-

lama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında ve bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesindeki faaliyet

alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulur. Bu birim ve

gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İRTİFA VE SPOR BİLİMLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bi-

limleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (YİSBAM): Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda bilgi üre-

timine yönelik araştırmalar yapmak ve konuyla ilgili toplantı, sempozyum, kongreler düzen-
lemek, yayınlar yapmak, yükseklik-dağ sporları, doğa sporları, sağlık alanlarında veriler top-
lamak, duyurmak ve eğitim vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseklik ve spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma pro-

jeleri hazırlamak, yönlendirmek ve yapmak,
b) Üniversitede ve Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde spor tesisleri, sabit ve mobil

araştırma istasyonları kurmak,

10 Eylül 2013 – Sayı : 28761                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



c) Türkiye genelinde, yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda ilgili disiplinlerle iş-

birliği sağlamak,

ç) Yüksek irtifa ve spor bilimleri ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kon-

greler düzenleyerek bu konularda öğrencileri, sporcuları, halkı aydınlatmak ve doğa sporlarını

özendirmek,

d) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği

yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, Türkiye’nin yüksek

irtifa ve spor bilimleri alanındaki faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak,

e) Yüksek irtifa ve egzersiz fizyolojisi konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer üni-

versite ve merkezlerle eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

f) Yüksek irtifa ve spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak,

g) Sporcuların kardiyovasküler, solunum ve motor fonksiyonlar açısından gelişimlerini

izlemek ve yüksek irtifada kondisyonlarını geliştirmek için uygulama alanları oluşturmak,

ğ) Yüksek irtifa ile ilişkili olarak faaliyetlerde bulunan kamp ve bunun gibi  bireysel

sporcuların veya takımların performans testlerini yapmak,

h) Yüksek irtifada yaşayan kişilerin sağlık sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri

sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

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

arasından seçilir ve görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar

görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alı-

nabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere üniversite öğretim üyeleri ara-

sından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir, bu amaç-

la her türlü tedbiri alır. Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştiril-

mesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu, gündemi hazırlayarak toplantıya çağırmak ve toplantıyı yönet-

mek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek,

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken

işler hakkında önerilerde bulunmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği ve Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniver-
sitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendiri-
lebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Süre bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine
yenileri seçilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına göre çalışma esaslarını belirlemek,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma

gruplarını oluşturmak ve bunların hazırlayacağı raporları görüşüp uygulamaya koymak,
c) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak,
ç) Merkezin yıllık bütçe önerilerini hazırlamak,
d) İlgili diğer mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetlerin verimliliğini

arttırmak amacı ile farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Her çalışma grubunun bir başkanı
vardır. Grup başkanları Merkez Müdürü tarafından ilgili öğretim üyesi veya elemanları ara-
sından önerilir ve Yönetim Kurulunca seçilir. Görevlendirilen çalışma grubu başkanı, bir ay
içerisinde kendi çalışma grubunun niteliklerini de göz önüne alarak, çalışma esaslarını hazır-
layıp Merkez Yönetim Kurulu onayına sunar ve onaylanan bu esaslara göre yürütür.

(2) Çalışma grupları altı  aylık sürelerde ve/veya çalışma bitiminde raporlarını Yönetim
Kuruluna sunar. Merkezin, farklı kuruluşların işbirliği ve olanaklarını gerektiren araştırmaları
Yönetim Kurulunca gerekçeli olarak karara bağlanır ve ilgili kurumun desteği bakımından
Rektörlüğe sunulur.

DÖRÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin
düzenlenmesine 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) AKTS Kredisi: Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen kredisini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Danışman: Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilere rehberlik etmek üzere

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ç) Tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğ-

rencilere tez çalışmalarında rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan
öğretim elemanını,

d) Enstitü Anabilim Dalı /Enstitü Anasanat Dalı (EABD/EASD): 3/3/1983 tarihli ve
17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim prog-
ramı bulunan Anabilim/Anasanat dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu/Enstitü Anasanat Dalı Kurulu (EABDK/EASDK): Li-
sansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için Enstitü Anabilim Dalı/Enstitü Anasanat Dalı olarak tanımlanan birimlerin ku-
rullarını,

f) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin
Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan Anabilim/Anasanat Dalı baş-
kanını,

g) Enstitü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür

yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Kredi: Bir dersin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kredi sistemine göre belirle-

nen kredisini,
j) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlik eğitimini,
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k) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında hazırlanan yazılı

bilimsel çalışmayı,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ö) Tez Çalışması: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, tez

danışmanları tarafından verilen ve öğrencinin tez konusu ile ilgili çalışma ve uygulamaları içe-
ren dersi,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
r) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Program Açma, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır

ve yürütülür.
(2) Program açma teklifleri EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile kesin-

leşir.
(3) EK’nın önerisi, Senato kararı ve YÖK’ün onayı ile EABD/EASD’dan farklı bir ad

taşıyan lisansüstü program açılabilir.
(4) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile fakülte veya yüksekokullarda

yer alan bölüm ve ana bilim dallarından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası EABD/EASD
kurulabilir. Bu EABD/EASD’nin başkanı Enstitü Müdürü tarafından üç yıllık süre için atanır.

(5) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. İkinci
öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans programı açılabilir.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları, lisansa veya yüksek lisansa dayalı doktora
ve sanatta yeterlik programları olarak düzenlenebilir.

(7) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü eğitim programları açılabilir.
Lisansüstü eğitim programlarının bir bölümü yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde tamam-
lanacak biçimde düzenlenebilir. Bu programlar YÖK’ün ilgili yönetmelik ve kararlarına göre
açılır ve yürütülür.

(8) Lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime dayanan programlar açılabilir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, alınacak öğrenci sayısı, aranan

şartlar ve diğer hususlar EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenir ve Enstitü web sayfasında ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir.
Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması
MADDE 7 – (1) EABDK/EASDK, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim ve uy-

gulama sınavlarını yapmak ve kayda hak kazanan adayları belirlemek üzere, ilgili
EABD/EASD’da görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi
Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD/EASD’da yeterli öğretim üyesi
yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili EABD/EASD’dan olmak koşulu ile diğer üyeler diğer
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EABD/EASD’dan seçilebilir. EABDK/EASDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü prog-
ramlar için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD/EASD Başkanlıkları değerlendirme
sonuçlarını Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler.

(2) Başvuran adayların askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk adaya aittir.

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans

diplomasına ve YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmaları
gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar
bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı koşulu aranmaz. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin
diğer esaslar her enstitü için ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru ve kabul
MADDE 9 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuruya ilişkin koşullar

şunlardır:
a) Lisansa dayalı doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların li-

sans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek
lisans öğrenimini, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların
yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Ancak, 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmış olanlar, söz konusu tezsiz yüksek lisans programı
diploması ile doktora programlarına başvurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl sü-
reli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar ilgili alanlardaki doktora programla-
rına müracaat edebilirler.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart
puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tara-
fından belirlenecek standart puana sahip olmaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların, Güzel Sanatlar Fakül-
teleri ile Konservatuvarlar haricinde, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşu-
luyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart
puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulu-
nan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
koşulu aranmaz.

d) Tezli yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek
doktora eğitimine başvuranlardan ALES puanı şartı aranmaz.

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve en az 50 Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından
55 standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplo-
masına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları,
ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı,
Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın
0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması
ile elde edilir.
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f) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuranların, ÜDS, KPDS veya YDS’den
YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ya-
bancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan, başvurulan
programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin,
ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS, KPDS veya
YDS’den YÖK’ün belirlediği standart puanı veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puan,
başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programları için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES

puanının % 50’si ve bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora prog-
ramları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek li-
sans not ortalaması dikkate alınır.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde, sanatta yeterlik programları
için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, ALES puanının % 50’si ve bilim sınavının
% 30’u alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yerine uygulama sınavı da yapılabilir. Güzel Sanatlar
Fakülteleri ile Konservatuarlar bünyesinde bulunan anasanat dallarında açılan sanatta yeterlik
programları için ise giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, uygulama sınavının
% 50’si ve bilim sınavının % 30’u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı sanatta yeterlik prog-
ramları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlik programları için ise
yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.

c) Mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Ortalamaların 100’lük sis-
teme dönüştürülmesinde Senato’nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.

ç) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir. Sınavın nasıl yapılacağına ilgili EK karar verir.

d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) İlgili EK’nın önerisi ve Senato kararıyla, başarılı sayılmak için bilim sınavından alın-

ması gereken asgari başarı puanı belirlenebilir. Bu durumda, bilim sınavından belirlenen puanın
altında not alan adaylar başarısız sayılır.

f) Sanatta yeterlik için yapılan uygulama sınavı, adayların çalışma alanlarındaki bilgi
ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değer-
lendirilir.

g) Bilim sınavına giren ve ilgili program için Senato kararıyla belirlenmiş bir asgari
puan varsa bilim sınavında bu puanı alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar,
giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora ve sanatta yeterlik programlarına
kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların başarılı sayıl-
maları için gerekli olan asgari giriş puanı olan 60 puan ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararı
ile yükseltilebilir.

ğ) Doktora programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek
olan, ALES puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye ön-
celik verilir. Sanatta yeterlik programları için, giriş puanları eşit olan adaylardan, yüksek lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan, yüksek lisans mezuniyet not ortalamaları eşit ise lisans
mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

(3) İlgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, ilgili EK’nın önerisi
ve Senatonun kararıyla başvuru esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

(4) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından ya-
rarlanamaz.
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Bilimsel hazırlık
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda

belirtilen adaylar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı bir alanda almış

olan adaylar.
b) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adaylar.
(2) Sınav jürisinin önerisi, EABDK/EASDK’nın kararı ve EYK’nın onayı ile adaylar

bilimsel hazırlık programından muaf tutulabilir.
(3) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora progra-

mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, ilgili
EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın onayı ile bir danışman atanır. Danışman atanıncaya kadar
danışmanlığı EABD/EASD başkanı veya görevlendirdiği öğretim üyesi yürütür.

(4) Bilimsel hazırlık programı toplam en az 12, en çok 24 krediye eşdeğer dersten olu-
şur. Bu dersler EABDK/EASDK tarafından önerilir ve EYK kararı ile kesinlik kazanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek normal süre en fazla iki yarıyıldır. Prog-
ramda geçirilen bu iki yarıyıllık süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre içinde başarılı
olamayan öğrencilere, bilimsel hazırlık programını tekrarlama hakkı verilir. Bilimsel hazırlık
programında ilk iki yarıyıldan sonra geçirilen süreler ilgili programın öğrenim süresinden sa-
yılır.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin alacağı dersler,
daha önce almadığı lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin alacağı dersler ise,
daha önce almadığı lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden seçilir.

(8) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa
başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programı derslerini, yüksek lisansta en az 2.00, doktora
ve sanatta yeterlikte ise en az 2.50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 11 – (1) EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla, ileri seviyede

yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için zorunlu veya seçmeli yabancı dil ha-
zırlık programı konulabilir. Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte
belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yabancı dil hazırlık
programının uygulama esasları ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) EABDK/EASDK’lar kabul edecekleri yatay geçiş kontenjanlarını

Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla kesin-
leştirilir. Kontenjanlar ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasında ilan edilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olan

öğrenciler, ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla, yatay geçiş yo-
luyla kabul edilebilir.

b) Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK ka-
rarıyla gerçekleştirilir.

c) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında
öğrencilerin gelmiş olduğu lisansüstü programda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

ç) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu lisansüstü dersler,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararıyla ders yüküne sayılabilir.
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d) Üniversitede öğretim elemanı veya araştırma görevlisi kadrosuna atanıp göreve baş-
layanlar başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim görüyorsa, herhangi bir şart aranma-
dan yatay geçiş yapabilirler.

e) Başvuru koşulları, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulle ilgili olarak, Enstitüler
ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla düzenleme yapabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar özel öğ-

renci olarak ders alma başvurusunda bulunabilir. Başvurular EABD/EASD başkanlığının gö-
rüşü doğrultusunda, programın özelliği ve imkânlar dikkate alınarak EYK tarafından karara
bağlanır. Başvuru koşulları Enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

(2) Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt
olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.

(3) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili olarak, diğer lisansüstü öğrenciler için geçerli
olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, Üniversitenin eğitim-öğretim için sunduğu
kütüphaneden yararlanma ve benzeri hizmetler dışında, öğrencilik haklarından yararlanamaz-
lar.

(5) Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri, bu programa kayıt olmaları
durumunda kredili ders olarak saydırabilirler.

(6) Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Her yarıyılda
ikiden fazla ders alınamaz.

(7) Özel öğrenciler kredi/saat başına, EYK kararıyla belirlenen katkı payını öderler.
Öğrenci değişimi
MADDE 14 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Değişim program-
ları ilgili mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşma hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar, ilgili programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin değişim programları kapsamında diğer kurumlarda tamamladığı ders
ve diğer öğretim faaliyetlerinin, ilgili programındaki derslere eşdeğerliği EABD/EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla belirlenir. Değişim programlarında alınan notların Üni-
versite not sistemine çevrilmesinde Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu esas
alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru ve kabul

esasları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile
belirlenir. İlgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yabancı uyruklu adaylar için, farklı bir
başvuru takvimi ve farklı başvuru, değerlendirme ve kabul esasları belirlenebilir.
EABDK/EASDK’lar kabul edecekleri yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Enstitü Mü-
dürlüğüne bildirir. Kontenjanlar ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla kesinleşir.

Öğrenci katkı payı
MADDE 16 – (1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katkı payı ödemesi gereken

öğrenciler, katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ilgili dönem için akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.

(2) Lisansüstü öğrenimin süresi içinde tamamlanamaması halinde, her bir ders için kredi
başına ödenecek katkı payı tutarı, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından alınan kararlar
esas alınarak dönem başında hesaplanır.
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Kayıt yenileme ve ders seçimi
MADDE 17 – (1) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve her aşamasından

öğrenci sorumludur. Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslerini
seçmek ve danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdür.

(2) Ders kayıt süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, kayıt süresi bitiminden iti-
baren en geç beş iş günü içinde mazeretini belgelendirmek koşuluyla Enstitüye başvurabilir.
EYK tarafından mazereti uygun görülenlere ders kaydı yenileme hakkı verilebilir. Mazereti
uygun görülmeyen öğrenciler o yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

(3) Katkı payı ödemesi gerekenlerden, gerekli ödemeyi yapmayanların kaydı yenilen-
mez ve bu kişiler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırılmayan ya-
rıyıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Öğrenime ara verme ve izinler
MADDE 18 – (1) EYK tarafından kabul edilecek geçerli mazeretleri olan öğrenciler,

akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın gö-
rüşü ve EYK’nın kararı ile üst üste ya da aralıklı olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir.
İzinli olunan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Haklı ve geçerli kabul edilecek mazeretler
şunlardır:

a) Hastalık izni: Öğrencinin öğrenimine engel, uzun süreli tedavi gerektiren ve sağlık
raporu ile belgelenmiş sağlık sorununun olması.

b) Askerlik izni: Öğrencinin isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınması.
c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrencinin öğrenimine ara vermesini zorunlu kılan

maddi veya ailevi sorunlarının olması.
ç) Öğrencinin staj, dil öğrenimi, araştırma projesi gibi lisansüstü öğrenimiyle birlikte

yürütülmesinde güçlüklere sebep olabilecek çalışmalar yapması.
d) Öğrencinin tutukluluk hali.
e) EYK’nın kabul edeceği diğer mazeretler.
(2) Öğrenimine ara verilen öğrenci, eğitimine devam etmek için akademik takvimde

belirtilen kayıt yenileme döneminde Enstitüye yazılı olarak başvuru yapmak zorundadır.
Kayıt silme
MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, yazılı

başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri iade
edilmez.

(2) Disiplinle ilgili ilişik kesme ve kayıt silme konusunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 21 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve

YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı dilde yürütülen prog-
ramlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK/EASDK’nın önerisi, EK’nın kararı
ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin yazım dili
Türkçedir. Gerekli görülen hallerde, tez danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve
EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde hazırlanmasına izin verilebilir.
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Öğretim yılı
MADDE 22 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik yılın

kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar Senato tara-
fından belirlenir ve Akademik Takvim olarak ilan edilir.

Ders açılması ve ders sorumluları
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler

ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar, ilgili EABDK/EASDK’nın öne-
risi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak dersler ve bunların sorumluları
EABDK/EASDK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Derslerin ve dersleri verecek öğ-
retim üyelerinin belirlenmesinde uzmanlık alanları dikkate alınır.

(4) Tez çalışması, seminer ve dönem projesi dersleri haricinde, bir öğretim üyesinin bir
programda bir yarıyılda verebileceği derslerin toplam azami kredisi, ilgili EK’nın önerisi ve
Senatonun kararıyla sınırlanabilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 24 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni

EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programın-
dan tezliye geçmek için, tezli yüksek lisans programının koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci,
tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesaplanmasında önceki programda ge-
çirmiş olduğu süreler de hesaba katılır.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmak için, öğrencinin en
az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
Geçiş için başvuruların üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek
lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapan öğrencinin önceki
programda aldığı dersler, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile geçtiği programda
alması gereken derslerin yerine sayılabilir.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 21 kredilik
yedi dersini başarı ile tamamlamış olan öğrenci, ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK
kararıyla, tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı teorik derslerin %30’unu,

uygulama derslerinin %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara
alınmazlar.

(2) Uzaktan öğretim programlarında derse devamla ilgili uygulanacak esaslar ilgili
EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 26 – (1) Her ders için en az bir ara ve bir dönem sonu notu verilir. Ara dönem

notu öğrencinin hazırladığı ödevler, yaptığı uygulamalı çalışmalar ve/veya girdiği sınavlar te-
mel alınarak verilebilir. Dönem sonu notu dönem sonu sınavı temel alınarak verilir. Dönem
sonu sınavı yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Dersin niteliğine göre, ödev ve
benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler
o dersin dönem sonu sınavına giremez. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi dersleri için
dönem sonu sınavı şartı aranmaz.
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(2) Bir derste yapılacak sınavların ve ödev, proje, sözlü sunum gibi çalışmaların sayısı,
niteliği ve not değerlendirmesindeki ağırlığı, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve
öğretim yarıyılı başında öğrencilere ilan edilir.

(3) Her yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Bir dersten devamsızlık nedeniyle ba-
şarısız olanlar o dersin bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavının notu dönem sonu
notu yerine sayılır. Bütünleme sınavı dersin niteliğine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak
yapılabilir.

(4) Final ve bütünleme sınavı haricinde, sınavlara katılamayan ve belgelendirilmiş ge-
çerli bir mazereti olan öğrencilere, söz konusu sınavın veya çalışmanın yapıldığı tarihten iti-
baren 7 gün içinde başvurduğu takdirde, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile
mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı hakkı verilmez.

(5) Tez savunma sınavına, sanatta yeterlik savunma sınavına, doktora ve sanatta yeterlik
için yapılan yeterlik sınavına katılmayan ve belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olan öğren-
cilere, söz konusu sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde,
EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yeni bir sınav hakkı verilebilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri
ile ilgili hükümler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili EYK tarafından be-
lirlenir.

Notlar
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim elemanı tarafından,

öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri, yarıyıl sonu ders notu olarak
verilir:

a)
Tam Puan 100 Esasına Harfli Puan Sistemine Tam Puan 4,00 Esasına

Göre Kazanılan Not Göre Not Karşılığı Göre Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
30-49 FD 0,50
0-29 FF 0,00

b) DS: Devamsız,
c) G: Başarılı (Geçer),
ç) K: Başarısız (Kalır).
(2) Başarılı (G) ve Başarısız (K) notları Tez çalışması, dönem projesi ve seminer dersleri

için kullanılır. Bu iki not genel not ortalamasına katılmaz.
(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek li-

sans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise en az (CB) notu almış olması gerekir.
Tez çalışması, dönem projesi ve seminer derslerinden başarılı sayılabilmek için (G) notunu al-
mış olmak gerekir.

(4) 25 inci maddenin birinci fıkrası gereği bir dersten devamsız sayılan öğrenciye (DS)
notu verilir ve öğrenci bu dersten başarısız sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi tekrar alabileceği gibi, aynı

kredide başka bir seçmeli dersi de alabilir. Ders tekrarında farklı bir ders seçilirse, bu ders için
devam zorunluluğu aranır.
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(2) Bir dersten (DS) notu alan öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam etmek
zorundadır. Dersin devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenci ise bu dersi tekrar
aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Ancak not değerlendirmesi için gerekli olan sı-
navlara katılması ve/veya ödevleri hazırlaması gerekir.

(3) Başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken zorunlu dersin prog-
ramdan çıkarılması veya açılmaması durumunda, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın
kararı ve EYK’nın onayıyla, başarısız olunan zorunlu dersin yerine aynı kredide öğrencinin
daha önce almadığı başka bir ders alınabilir.

(4) Tekrar edilen derslerde alınan en son not geçerlidir.
Not ortalamaları
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-
nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin
çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Not
ortalaması, virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ayrıca not ortalamasının harf olarak karşılığı
da belirtilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren
almış olduğu kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem ve genel not ortalaması
hesaplanırken seminer, tez çalışması ve dönem projesinin kredileri ve notları dikkate alınmaz.
Ders döneminin başarıyla tamamlanması için, tezli yüksek lisans öğrencilerinin genel not or-
talamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının
4.00 üzerinden en az 2.50 (CB) olması gerekir.

Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü

programında ders alma gibi sebeplerle ortaya çıkan, aldıkları dersleri almaları gereken dersler
yerine sayılması talepleri, danışmanın önerisi, EABDK/EASDK’nın görüşü ve EYK’nın kararı
ile hükme bağlanır. Ders saydırma talebi akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihle-
rinde yapılır.

Maddi hata ve nota itiraz
MADDE 31 – (1) Açıklanan yarıyıl ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın

öğretim üyesi tarafından fark edilmesi halinde, bu hatanın düzeltilmesi on beş gün içerisinde
öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine yapılır. Bu sürenin aşılması halinde EYK’nın onayı ge-
reklidir. Bu işlemin en geç, ertesi yarıyıl başlangıcından önce tamamlanması gerekir.

(2) Öğrenciler lisansüstü derslerde aldıkları notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, not-
ların ilanından itibaren yedi gün içerisinde ilgili EABD/EASD Başkanlığına yazılı olarak ya-
parlar. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için
EABD/EASD Başkanı dersi veren öğretim üyesinden görüş ister. İtiraz sonucu, EABDK/EASDK
kararı ile kesinleşir.

(3) EABDK/EASDK’nın maddi hata itirazıyla ilgili verdiği karara itiraz, kararın ila-
nından itibaren yedi gün içerisinde Enstitü Müdürlüğüne yapılabilir. Bu itirazlar için EYK ta-
rafından, ders sorumlusunun da bulunduğu, ilgili alanın öğretim üyeleri arasından üç veya beş
kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri tarafından sınav kâğıdı incelenerek düzen-
lenen rapor Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Sonuç EYK’da görüşülüp karara bağlanarak kesin-
leşir.

Diğer kurumlardan ders alma
MADDE 32 – (1) Öğrenciler danışmanının önerisi, EABDK/EASDK kararı ve EYK’nın

onayıyla, almaları gereken toplam minimum kredi miktarının üçte birini aşmamak şartıyla ve
bu kredilerin yerine sayılmak üzere, Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından veya diğer
yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilirler.
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(2) Öğrencinin Üniversitenin diğer lisansüstü programlarından ders alabilmesi için, bu
dersin öğrenim gördüğü programın ders kataloğunda yer almaması veya ilgili yarıyılda açıl-
maması, diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilmesi için bu
dersin Üniversitenin lisansüstü ders kataloglarında yer almaması veya ilgili yarıyılda açılma-
ması gerekir.

Seminer dersi
MADDE 33 – (1) Seminer kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak değer-

lendirilir. Seminer dersi tez danışmanı tarafından yürütülür. Seminer dersi bir kez alınabilir.
Başarısızlık durumunda ders tekrarlanır.

Tez çalışması dersi
MADDE 34 – (1) Tez çalışması kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak de-

ğerlendirilir.
(2) Öğrencinin tez çalışmasını alabilmesi için, tez ve/veya sanatta yeterlik önerisinin

EYK tarafından onaylanması ve alması gereken asgari ders kredisini ve tezli yüksek lisans
programlarında Seminer dersini başarı ile tamamlaması gerekir. Tez çalışması öğrencinin me-
zuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Tez çalışması
bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam
edebilir.

(3) Tez çalışmasına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından kararlaştırılır.
Mezuniyet için asgari yayın şartları
MADDE 35 – (1) İlgili EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, tez savunma sınavına

girebilmek için öğrencinin karşılaması gereken, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bi-
limsel toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar belirlenebilir.

Tez savunma sınav tarihleri
MADDE 36 – (1) Tez ve/veya Sanatta Yeterlik Savunma Sınavı Akademik Takvimde

belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav tarihi tez danışmanın önerisi, EABDK/EASDK kararı ve
EYK onayı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak şartıyla

en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Alınan derslerin toplam kredi
değeri 90 AKTS kredisinden az olamaz. Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, ilgili
EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

Süre
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Yüksek lisans programını üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait mali
yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, tez hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-
öğretime yönelik uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı ataması, öğrencinin

çalışma alanı dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Da-
nışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim
üyesi yürütür.
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(2) Danışman öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve/ve-
ya doktoralı öğretim elemanlarından, ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim
üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları veya diğer Üniversitelerin öğretim üyeleri ve/veya
doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversitede veya başka yük-
seköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden ve/veya doktoralı öğretim eleman-
larından ikinci danışman atanabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili
resmi işlemleri gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve
EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim
üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi du-
rumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine, EYK danışmanlığın devam etmesine veya da-
nışmanın ikinci danışman olarak atanmasına karar verebilir.

(7) Bir öğretim elemanının danışman olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde daha
önce yürüttüğü yüksek lisans tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel
toplantılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar ilgili
EYK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yüksek lisans tez önerisi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin hazırladığı tez önerisi, danışmanı tarafından EABD/EASD’ye

sunulur. Gerekli durumlarda tez önerisi ile birlikte, Etik Kurul Raporu da istenebilir. Tez öne-
risinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir.

(2) Tez önerisi EABDK/EASDK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Ensti-
tüye önerilir. Öğrencinin asgari ders kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması koşu-
luyla, tez önerisi EYK tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, ilgili Enstitünün belirle-

diği tez yazım kurallarına göre hazırladığı ve tez danışmanınca kabul edilen tezini, jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerektirdiği zo-
runlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması ve tez çalışması dersini
en az bir dönem başarı ile alması gerekir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır.
Jüri, birisi tez danışmanı ve en az birisi Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişi-
den oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken en az biri
başka anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek
üye belirlenir. Tezin jüri üyelerine dağıtımı ilgili öğrenci tarafından yapılır.

(4) Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçip belirlenen tarihte öğrenciyi tez savunma
sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavına girmeyen öğrenci ba-
şarısız sayılır. Jüri tarafından alınan karar EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında,
olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa yazmak zorundadırlar.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezini tamamlar
ve sonraki bir ay içerisinde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda
jüri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sınavına girmeyen veya sınav so-
nunda tezi reddedilen öğrenci başarısız sayılır.

(7) Savunma sınavları sonucunda başarısız sayılan 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 li-
sans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen
öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek
ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

(8) Kabul edilen tezlerin Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu sayfasında jüri üye-
lerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, olumsuz oy kullanan üye ya da
üyeler olumsuz ibaresini koyabilirler.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, yüksek lisans tezinin ilgili

Enstitüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim eder.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.
(3) Tezini teslim eden ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye diploması verilir. Dip-

lomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş
olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya
kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı örgün, ikinci öğretim ve/veya uzaktan

eğitim programı şeklinde yürütülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden az ve 45 krediden fazla olmamak koşu-

luyla en az on adet ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en
çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçi-
lebilir. Alınan derslerin toplam kredi değeri 90 AKTS kredisinden az olamaz. Bir yarıyılda alı-
nabilecek azami kredi miktarı, ilgili EK’nin önerisi ve Senatonun kararıyla sınırlandırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında, Üniversite dışında başka bir kurum veya iş-
yerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ve staj programları düzenlenebilir. Bununla ilgili
hükümler, ilgili EK’nın kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Süre
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre, ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirme koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, Dö-
nem Projesi hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-öğretime yönelik uygulamalar
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(2) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresine dâhil edilir.
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Danışman atanması
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, öğrencinin ça-

lışma alanı dikkate alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Da-
nışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim
üyesi yürütür.

(2) Danışman öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyelerinden ve/ve-
ya doktoralı öğretim elemanlarından, ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim
üyeleri ve/veya doktoralı öğretim elemanları veya diğer Üniversitelerin öğretim üyeleri ve/veya
doktoralı öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve
EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve Dönem Projesi çalışmaları ile
ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(5) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim
üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi du-
rumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK kararı ile danışmanlığın devam etmesine karar
verilebilir.

Dönem projesi
MADDE 46 – (1) Dönem projesi kredisiz bir ders olup başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir.
(2) Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı

proje raporu vermek zorundadır. Proje raporu ilgili Enstitüce belirlenen şartlara uygun olarak
hazırlanır.

(3) Dönem projesi raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesi
dersine yeniden kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programının sonuçlanması ve diploması
MADDE 47 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilerin

mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(2) Mezuniyetine karar verilen ve gerekli diğer şartları yerine getiren öğrenciye diplo-

ması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde
öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Dip-
loma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici bir mezuniyet
belgesi verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Kapsam
MADDE 48 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için 21 krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 krediden
az olmamak şartıyla on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı ilgili EK’nin önerisi ve Senato’nun
onayı ile sınırlandırılabilir.

(4) Doktora programı süresince alınması gereken AKTS kredisi miktarı Senato tarafın-
dan belirlenir.

Süre
MADDE 49 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
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(2) 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.

(3) Azami süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi
içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma, tez hazırlama, kütüphaneden yararlanma gibi eğitim-öğretime yönelik
uygulamalar hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statü-
leri devam eder.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl sonuna,
lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sına-
vına giremeyen öğrenciye, ilgili EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile tezini jüri
önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Kayıt yenilemedikleri yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılır.

Tez danışmanı ataması
MADDE 50 – (1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışma ala-

nı dikkate alınarak, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile yapılır. Danışman atanıncaya
kadar bu görevi EABD/EASD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Tez danışmanı öncelikle ilgili EABD/EASD’de görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından ya da gerekli durumlarda, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin
öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci
danışmanın görüşü, EABDK/EASDK önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin öğretim üyele-
rinden ya da başka yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden ikinci da-
nışman atanabilir. Bu durumda, öğrencinin dersleri ve tez çalışmalarıyla ilgili resmi işlemleri
gerçekleştirme görevini birinci danışman yerine getirir.

(4) Danışman değişikliği danışmanın görüşü alınarak, EABDK/EASDK’nın önerisi ve
EYK kararı ile gerçekleştirilir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın yazılı onayı da aranır.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-
mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(6) Emeklilik dışında, herhangi bir biçimde üniversitedeki görevinden ayrılan öğretim
üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak öğrenci ve danışmanın yazılı talebi du-
rumunda, EABDK/EASDK’nın önerisi üzerine, EYK danışmanlığın devam etmesine veya da-
nışmanın ikinci danışman olarak atanmasına karar verebilir.

(7) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesi için, Enstitü bünyesinde daha
önce yürüttüğü doktora tezlerinden, bilimsel etkinlik, bilimsel yayın ve/veya bilimsel toplan-
tılarda bildiri sunma ile ilgili asgari şartlar getirilebilir. Bu konuyla ilgili esaslar ilgili EYK’nın
kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Yeterlik sınavı ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 51 – (1) Öğrenci, asgari olarak alması gereken ders kredisini başarı ile ta-

mamladıktan sonra, doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belir-
lenmesi amacıyla yeterlik sınavına tabi tutulur. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerin
yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(2) Yeterlik sınavı yılda iki kez ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.
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(3) Yeterlik sınavı, ilgili EABDK/EASDK tarafından önerilen ve EYK tarafından onay-
lanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav
jürileri kurabilir. Oluşturulan jüriler EYK tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

(4) Doktora yeterlik sınav jürisi, doktora yeterlik komitesinin önerisi ve EYK’nın ka-
rarıyla kurulur. Jüri, en az birisi başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere beş asil ve birisi başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İlgili öğrencinin doktora tez danışmanı
asil üye olarak jüride yer alır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Başarılı sa-
yılabilmesi için, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden 75 puan alması
gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
Enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da
üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenebilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Başarısız öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için, ilgili yarıyılda kayıt yaptırmaları ge-
rekir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 52 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez danışmanı önerisi,

EABDK/EASDK kararı ve EYK onayı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde tez izleme komi-
tesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Doktora tez önerisi savunma sınavı
ile tez izleme toplantıları bu komite tarafından yapılır. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da ko-
mite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, gerekli hallerde
EABDK/EASDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları
MADDE 53 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenci, en geç altı ay için-

de, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini ilgili
EABD/EASD başkanlığına sunar ve bu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
işgünü içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi tez izleme komitesinin önerisi ve
EYK kararıyla kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez danışmanını ve tez konusunu değiştirebilir. Böyle
bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. İki kez aynı konudaki tez önerisi reddedilen
öğrencinin konuyu değiştirmesi zorunludur.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi güz ve bahar yarıyıllarında
olmak üzere yılda iki kez toplanır. İlk tez izleme komitesi toplantısı, öğrencinin başarılı olduğu
tez önerisi savunmasını izleyen yarıyılda yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez iz-
leme komitesi toplantılarında savunur. Bu raporda teziyle ilgili yaptığı ve yapacağı çalışmaları

10 Eylül 2013 – Sayı : 28761                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 69



belirtir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
ve bir tutanakla EABD/EASD başkanı tarafından Enstitüye bildirilir. Başarısız olan öğrenciyle
ilgili, Tez İzleme Komitesi toplanmaya devam eder.

(5) Doktora tez izleme dönemi içinde tez teslim edilirse o dönem için tez izleme top-
lantısı sonucu istenmez. Tez tesliminin tez izleme dönemini aşması halinde tez izleme toplantısı
yapılması gerekir. Yapılmaması halinde öğrenci o dönem için başarısız sayılır.

(6) Öğrencinin tez izleme toplantısına katılmaması halinde, komite öğrenciyi başarısız
olarak değerlendirerek durumu tutanakla Enstitüye bildirir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 54 – (1) Doktora programındaki öğrenci, ilgili Enstitüce belirlenen şartlara

uygun biçimde hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın gerek-
tirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması, tez çalışması
dersini en az iki dönem başarı ile alması ve başarılı olduğu en az iki tez izleme toplantısının
yapılması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır. Jüri,
üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve diğer iki öğretim üyesinin
en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Jüri
belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçilir.
Tezin jüri üyelerine dağıtımı EYK’nın onayından sonra tezi hazırlayan öğrenci tarafından ya-
pılır.

(4) Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçip belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi
tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla
kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek
zorundadırlar.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde, tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla kabul veya ret kararı
verir.

(8) Savunma sınavında tezi reddedilen veya sınava girmediği için başarısız sayılan öğ-
renciye yeni bir tez konusu verilir. Bu durumda tez savunma sınavı yeniden belirlenen bir jüri
ile ve en erken öğrencinin tez izleme toplantısında başarılı olacağı iki yarıyıllık süre sonunda
yapılabilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş 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.

(10) Kabul edilen tezlerin doktora tezi sınav sonuç formu sayfasında jüri üyelerinin im-
zaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler
olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması
MADDE 55 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, doktora tezinin, ilgili Ensti-

tüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
Enstitüye teslim eder.
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(2) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.
(3) Tezini Enstitüye belirlenen süre içerisinde teslim eden ve tezi şekil yönünden de

uygun bulunan öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve kapsamı Senato tarafından
belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın
onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye Enstitü Müdürünün imzasını
taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için,
toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez
veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam
42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Bir yarıyılda alınabilecek azami kredi miktarı, ilgili EK’nin önerisi ve Senatonun
kararıyla sınırlandırılabilir.

(5) Sanatta yeterlik programı süresince alınması gereken en az AKTS kredisi miktarı
Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili olarak, bu Yönetmeliğin

49 uncu maddesinde düzenlenen doktora programının süresiyle ilgili hükümler uygulanır.
Tez danışmanı ataması
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik programında tez danışmanı atamasında, bu Yönet-

meliğin 50 nci maddesindeki hükümler uygulanır.
Yeterlik sınavı
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla il-

gili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında ve yeterlik sınavının

yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile
ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik izleme komitesi
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde bir sanatta

yeterlik izleme komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve
faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde düzenlenen doktora izleme
komitesi ile ilgili hükümler uygulanır.

Sanatta yeterlik önerisi savunması ve sanatta yeterlik izleme toplantıları
MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini
sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta
yeterlik önerisi savunmasının ve sonrasında yapılacak olan sanatta yeterlik izleme toplantıla-
rının yürütülmesinde, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde düzenlenen doktora tez önerisi
savunması ve tez izleme toplantıları ile ilgili hükümler uygulanır.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 62 – (1) Tez hazırlayan öğrenci tezini, sergi, proje ve benzeri bir çalışma ha-

zırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu, ilgili enstitüce belirlenen
şartlara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya çalışmasını jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin sanatta yeterlik savunma sınavına alınabilmesi için, ilgili programın ge-
rektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması, tez ça-
lışması dersini en az iki dönem başarı ile alması ve başarılı olduğu en az iki sanatta yeterlik iz-
leme toplantısının yapılması gerekir.

(3) Jüri, EABDK/EASDK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere
beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak
üzere iki yedek üye de seçilir. Tezin veya çalışma raporunun jüri üyelerine dağıtımı EYK’nın
onayından sonra tezi hazırlayan öğrenci tarafından yapılır.

(4) Sanatta yeterlik savunma sınavının uygulanmasında, bu Yönetmeliğin 54 üncü mad-
desinde düzenlenen doktora tez savunma sınavı ile ilgili hükümler uygulanır.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan, gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, sanatta yeterlik
tezinde veya proje çalışmasında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 63 – (1) Sanatta yeterlik savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, tezinin

veya çalışma raporunun ilgili enstitüce belirlenen sayı ve nitelikteki kopyalarını, savunma sı-
navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir.
(3) Tezini veya çalışma raporunu Enstitüye belirlenen süre içerisinde teslim eden ve bu

çalışması şekil yönünden de uygun bulunan öğrenciye diploması verilir. Diplomanın şekli ve
kapsamı Senato tarafından belirlenir. Diplomanın üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye
Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 64 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt sırasında Enstitüye

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya web sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya
eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini Enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, Enstitüde
kayıtlı adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 66 – (1) 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasına aşağıdaki (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir.

“ş) Kredi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi “AKTS/ECTS” Kredisi) : Bir dersin başarıyla
tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

t) Öğrenim Katkı Payı: İlgili mevzuat gereğince öğrenci tarafından ödenmesi zorunlu
olan öğrenim ücretini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre

yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
derslerle birlikte öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz
önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) İlk iki yarıyıldan sonraki ders kayıtlarında öğrenciler öncelikle daha önceki dö-
nemlerde başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencinin kayıt
olduğu derslerin tümü alt yarıyıllara ait başarısız olduğu dersler ise, bu derslerin toplam kredisi
yarıyıl ders yükünden fazla olabilir. Fakat alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu ders-
lerin olması halinde, en alttaki yarıyıl derslerden başlamak şartı ile kayıt yaptıracağı derslerin
toplam kredisi bulunduğu yarıyıl ders yükünün 1/3 fazlasını aşamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim ele-
manları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Danışman; lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler,
öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili
olarak öğrenciye önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri onaylar, bö-
lümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğren-
cileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı
problemlerin çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tek ders sınav hakkı kullanmak durumunda olan öğrencilerin, yarıyıl sonu ve/veya
bütünleme sınavları sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile bölüm baş-
kanlığına başvurmaları gerekir. Bölüm başkanı, ilgili alandan öğretim elemanlarını görevlen-
dirir ve sınavların akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya
bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ek-
lenmiştir.

“(3) AKTS kredisi, not değerlendirme sistemi ve derslerin kredi değerine ilişkin hü-
kümler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya (cc)
bendi eklenmiştir.

“c) Kredi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi “AKTS/ECTS” Kredisi): Bir dersin başarıyla
tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel
çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,”

“cc) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile birinci fıkrasının

(b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların sağlamaları gereken

şartlar şunlardır:”
“b) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri;

KPDS, ÜDS, YDS, Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi
veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonuçlarına göre be-
lirlenir.

c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde her öğrenci alım ya-
rıyılında değerlendirmeye ilişkin hususlar, Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü
Kurulunun kabulü ile Senato tarafından karara bağlanır, öğrenci alımı ilanında duyurulur.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2011 28035

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2012 28362
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on ya-
rıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi
lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55’ten, lisans diplomasıyla başvu-
ranlar için 80’den az olmamak şartıyla Enstitü Kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla ka-
rara bağlanan standart puanı almış olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 veya 100 üzerinden en az
80 puana sahip olması gerekir.

c) KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulünde her öğrenci alım yarıyılında değerlendir-
meye ilişkin hususlar, Enstitü anabilim başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kabulü ile
Senato tarafından karara bağlanır, öğrenci alımı ilanında duyurulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Güzel Sanatlar fakülteleri
ile Konservatuvarlar hariç, ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuran-
ların en az 80 standart puan almaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvu-
ranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden 3 veya muadili bir puana sahip olması
gerekir.

b) KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden KPDS, ÜDS, YDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları
gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Özel öğrenci statüsü her yarıyılda en çok üç ders almak koşuluyla, en fazla iki ya-
rıyıldır. Öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı Enstitü anabilim dalının
teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri
bırakmak istemeleri halinde; o ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl

sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonunda kayıtlı
oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışmasında başarısız olan
ya da bu sınavlara veya çalışmalara giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girer, proje ça-
lışması için ise bütünleme değerlendirmesi yapılır. Bütünleme sınavı veya bütünleme değer-
lendirmesi, yarıyıl sonunda DVZ notu ile devamsızlıktan kalmayan öğrencilere uygulanır. Bü-
tünleme sınavına giren veya proje çalışması için bütünleme değerlendirmesi yapılan öğrenci-
lerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu veya yarıyıl proje çalışması notu
yerine bütünlemede aldığı not geçerlidir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları, Enstitü ana-
bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye
verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje ça-
lışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim
elemanı tarafından takdir olunur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından haklı ve geçerli
görülen bir nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret,
dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve
(f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) EKS: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka
bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından
verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (EKS) notu aldığı takdirde, notların ilgili enstitüye teslimi
tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde (EKS) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya
benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT: Yeterli (YT) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması başta olmak
üzere alınan derslerden başarılı olma durumunda verilir.

c) YZ: Yetersiz (YZ) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması başta olmak
üzere alınan dersi başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.”

“f) DVZ: Devamsızlık nedeniyle başarısız (DVZ) notu, derse devam yükümlülüklerini
yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız
olan öğrencilere öğretim üyesi tarafından verilir. (DVZ) notu, not ortalamaları hesabında (FF)
notu işlemi görür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda ağırlıklı yarıyıl not

ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Ağırlıklı yarıyıl ortalaması, yarıyıl içinde alınmış derslerin
harf notu karşılığı katsayılar ile derslerin kredi değerlerinin çarpılıp toplanmasıyla elde edilen
sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. (DVZ) notu alınmış derslerin kredileri de
kredi toplamına eklenir. Bu ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ağırlıklı genel
not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren aldığı ve bu lisans-
üstü programda geçerli olan ders yükü kredi toplamına karşılık gelen dersler dikkate alınarak
hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün
notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin notları
lisansüstü not ortalamalarına katılmaz.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlen-
mesi ve kayıt işlemleri Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Seminer dersi, tez çalış-
ması ve uzmanlık alan dersi genel not ortalamasına dâhil edilmez, yeterli (YT), yetersiz (YZ)
ve sürmekte (S) olarak değerlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı; 120 AKTS den az olmamak koşulu ile bir seminer
dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve diğer derslerden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamla-
yabilir.”

“(5) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüksek
lisans diploması” ibaresi “tezli yüksek lisans diploması”, ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek
lisans diploması” ibaresi “Tezli yüksek lisans diploması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazan-
dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinde yer alan “30” ibaresi “90”, dördüncü fıkrasında yer alan “altı yarıyıldır” ibaresi “üç
yıldır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dör-
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

“(1) Doktora programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt
işlemleri Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yürütülür. Bu program; toplam 50 krediden az ol-
mamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi,
en az dört adet tez izlemesi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için de en az 100 kredilik on dört adet ders, en az bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı
tez önerisi tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Bu Yönetmelikte
belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler, daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) 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.
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(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı

için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve

ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı

ay olmak üzere yeni süreler verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikişer

yarıyılı geçmemek koşuluyla” ibaresi “en az altı ay olmak üzere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ek-

lenmiştir.

“(3) Lisansüstü programların süresi ve ders yüklerine ilişkin hükümler, 2013-2014 eği-

tim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce

Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“k) Kredi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Kredisi): Bir dersin başarıyla

tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel

çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

l) Öğrenim Katkı Payı: İlgili mevzuatlar gereğince öğrenci tarafından ödenmesi zorunlu

olan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer

alan derslerdir. Öğrenciler bu derslerin tümüne kaydolmak zorundadır. Üçüncü/dördüncü ya-

rıyılda, birinci/ikinci yarıyıldan başarısız dersi olan öğrenciler başarısız oldukları veya devam-

sızlıktan kaldıkları ya da daha önce almadıkları dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Fa-

kat alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu derslerin olması halinde, alt yarıyıl ders-

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/9/2011 28058

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2012 28362
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lerden başlamak şartı ile kayıt yaptıracağı derslerin toplam kredisi bulunduğu yarıyıl ders yü-

künün 1/3 fazlasını aşamaz. AGNO'su 2,00 ve üstünde olan öğrenciye ilgili yarıyılın ders prog-

ramındaki ders kredi yükünün1/3'ü kadar fazla ders kredi yükü verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre

yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında; öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
derslerle birlikte öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatlerini göz
önünde bulunduran öğrenci iş yükü esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim ele-
manları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Danışman; lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler,
öğretim programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili
olarak öğrenciye önerilerde bulunur, öğrenciyi yönlendirir, mezuniyet için gerekli olan dersleri
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almasına yardımcı olur ve aldığı dersleri onaylar, bö-
lümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğren-
cileri yönlendirir, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı
problemlerin çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde ilgili mercilere iletir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Bu durumdaki öğrenciler bölüm başkanlığına sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren bir hafta içinde dilekçe ile başvuru yapar. Bölüm başkanlığı, alandan bir öğretim ele-
manını görevlendirip sınavın akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılmasını sağlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl
not değerlendirme sistemine göre belirlenir:”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ek-
lenmiştir.

“(3) AKTS kredisi, not değerlendirme sistemi ve derslerin kredi değerine ilişkin hü-
kümler, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere de uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin

amaçlarına, çalışma alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaç-

larına, çalışma alanlarına, organlarına ve çalışma şekline 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) Birim: Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan bi-

rimleri,

b) Koordinatör: Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörlerini,

c) Merkez (FÜSEM): Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

ç) Müdür: Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Sürekli Eğitim Merkezi müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği örgün önlisans, lisans

ve lisansüstü programları dışında öğrencilere ve toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyulan

alanlarda eğitimler vermek ve toplumun eğitim-kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağla-

mak, Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla

işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
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Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları; ihtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzak-

tan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda eğitim ve sertifika programları açmak, kurs-

lar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek;

Üniversite-sanayi, Üniversite-yerel yönetimler, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkile-

rini geliştirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, sürekli eğitim kapsamında Yönetim

Kurulunca önerilen ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faali-

yetleri gerçekleştirmek.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolduğunda Rektör tarafından tekrar görevlendiri-

lebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulun-

madığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Mü-

düre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı

çalışma programını uygulamak, birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, eğitim

programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak, Merkez adına her türlü iletişimi ve iş birliğini sağla-

mak, ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

Müdürün katılmadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır, Müdürün görevde

bulunmadığı sürelerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün önerisi ile Rektör tarafından atanır. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Koordinatör

MADDE 11 – (1) Alanları ile ilgili olarak Merkezin eğitim programlarını öneren ve

Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği takdirde ilgili programın yürütülmesi için gerekli

koordinasyonu sağlayan kişidir. Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Koordinatörlerin de görevi

sona erer.

Koordinatörlerin görevleri

MADDE 12 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, eğitim prog-

ramları hazırlamak.
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b) Eğitim programı önerisini hazırlayıp,  önerilen programın açılmasından en az bir ay

önce, bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Yürütmekte olduğu eğitim programıyla ilgili fiziki şartların sağlanmasından sorumlu

olmak.

ç) Eğitim programının yürütülmesi konusunda öğretim elemanları, öğrenciler ve işbir-

liğinde bulunulan kuruluş/dernek arasındaki iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu,  Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/elemanları

arasından Müdür ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından belirlenen dört üye olmak üzere

toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye-

ler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt

dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri kalan süreyi doldurmak üzere görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan

gündem maddelerini görüşerek salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri; Müdür tarafından her faaliyet dönemi

sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma progra-

mını düzenlemek, eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme koşullarını belirlemek, eğitim programlarının düzenlenmesine, eğitim prog-

ramlarında görev alacaklara ilişkin karar vermek, Merkezin bütçesini hazırlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 31/3/1992 tarihli ve 21188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve

Teknoloji Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji

Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınav-
lar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi 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 maddesine 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) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,

c) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakül-

tesi Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Fakülte

Kurulunu,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin Olarak
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar
Kurulunun 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992
Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektup-
ları,
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ı) Öğrenci İşleri Bürosu: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunu,
i) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler, Değişim Programları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesine bağlı

bölümlere kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek
Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını
belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

(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.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(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.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde donduru-

labilir. Kayıt dondurma süreleri ve kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili
olarak 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama
hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı
tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/döne-
min başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bölüm-

lerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 25/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili
bölüm başkanlığının teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kuru-
lunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.

(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yük-
sekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Fakülte bölümleri arasında yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları

ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği ilgili akademik yılın başında Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul
edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

10 uncu maddesindeki esaslara dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik
yıl başında oluşturulan Çift Anadal Komisyonu çift anadala ve yandala taraf bölümler için çift
anadal ve yandal programlarını belirleyerek Dekanlığa önerir. Fakülte Kurulunca değerlendi-
rilen öneri Senatonun onayına sunulur. İlgili programların kontenjanları ilgili akademik yılın
başında Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belir-
lenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tara-
fından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakültede dersler yarıyıllık olarak düzenlenip ders geçme esasına

göre yapılır.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Öğretim yılının başlangıç tarihi, Üniversite Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir ve

ilan edilir. Her yarıyıldaki öğretim süresi yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(4) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı

tutulur.
Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Fakülte bölümlerinde öğretim sekiz yarıyılda yapılır. Bu hususta

2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Öğretimin içeriği
MADDE 14 – (1) Ders kredileri, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre

belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Fakülte ders programları, her yarıyılda öğrencilerin
en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Öğretim programında yer alan her
dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde Dekanlık tarafın-
dan ilan edilir.

(2) Öğretim programını oluşturan dersler, teorik, uygulama ve laboratuvar çalışmalarını
belirli oranlarda içeren derslerden oluşur.
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(3) Staj, bölümlerin öğretim programlarında ders olarak tanımlanır. Öğrenciler, öğre-
nimleri boyunca toplam altmış iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün esasları
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Staj Komisyonu tarafından önerilerek Fakülte
Kurulu tarafından Senatonun onayına sunulur.

(4) Bitirme projeleri bölümlerin öğretim programlarında ders olarak tanımlanır. Öğren-
cinin, öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir bitirme projesi ha-
zırlaması zorunludur. Bir öğrencinin bitirme projesi dersine yazılabilmesi için öğretim prog-
ramında yer alan lisans derslerinin tümüne yazılmış olması ve bu derslerin en az 195 AKTS
kredilik kısmını başarmış başarılı olması şarttır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim üyesi

veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman öğrenimi boyunca öğrenciyi
izler, devam etmekte olduğu öğretim programı ve çift anadal ve yandal programları çerçeve-
sinde öğrencinin alması gereken derslerle ilgili olarak ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların
çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme
işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle, Üniversitede bulunamayacak
olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danış-
man yerine geçici olarak bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisini görevlendirir ve bunu ilgili
öğrencilere duyurur.

Derslere yazılma
MADDE 16 – (1) Fakülte öğrencileri her yarıyılın başında, akademik takvimde belir-

tilen sürelerde Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen usullere göre derslere yazılmak zo-
rundadırlar.

(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemini, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan
edilen süre içinde tamamlamaları gerekir. İşlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanlar, o ya-
rıyıla kaydolmuş sayılmazlar.

(3) Öğretim programındaki herhangi bir dersin Fakülte Kurulu tarafından belirlenmiş
ön koşulu mevcutsa, öğrencinin bu derse yazılabilmesi için öncelikle ön koşul olarak belirlenen
ders veya dersleri başarmış olması şartı aranır.

(4) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
(5) Çift anadal programı öğrencilerinin alabileceği AKTS kredilerinin üst sınırı ilgili

Bölüm Kurullarınca belirlenir.
(6) Öğretim programında seçmeli ders olarak tanımlanmış dersler, kayıt yenileme dö-

neminde en az beş öğrencinin derse yazılması durumunda açılır. Kayıt yenileme dönemi so-
nunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları dönemin-
de açılmış diğer seçmeli derslere yazılırlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara

katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Mazeretler de dahil olmak üzere, teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin

de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sına-
vına alınmaz.
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(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına
girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu
takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer. Uygulama,
ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getirme zorunluluğu devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Fakülte bölümlerinde başarı değerlendirmesi yarıyıl içi çalışmaları,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve
sözlü, veya uygulamalı olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim
elamanı tarafından belirlenir ve ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir.

(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan ve yazılı talepte bulunana öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tak-
vime göre tek ders sınavı yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav,

ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az

bir defa yapılır.
(3) Fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen

tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından
Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile bel-
gelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 20 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, Dekanlık

tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onay-
lanan sınav programlarına göre yapılır. Bu sınav programları sınavlardan en az yedi gün önce
ilan edilir.

(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden
en çok ikisinin sınavı yapılabilir.

(3) Öğrencilerin sınavlara sınav programlarına göre hazırlanan listelerdeki gün ve sa-
atlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(4) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü fakültede bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağı, ilgili
Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi için, Fakültedeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

(5) Lisans bitirme projesi sınavları, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen hafta içinde
yapılır. Lisans bitirme projesi sınavından başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı, bi-
tirme projesi sınavlarını izleyen onbeş gün içinde yapılır.

(6) Sınavlarda, sorular dağıtıldıktan sonra salona hiçbir öğrenci alınmaz ve çıkan öğ-
rencinin tekrar içeri girmesine izin verilmez. Cevaplar, Dekanlık tarafından mühürlenmiş ka-
ğıtlara yazılır. Cevap kağıtlarının sayfa sayısı sınırlanabilir.
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(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(8) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda, sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum
bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar
saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 21 – (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) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla ola-
maz.

(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı dü-
zenlenmez.

(4) Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel
dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir.
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

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(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 sonucuna itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, ilgili belgelerin
maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon
değerlendirme sonucunu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının kesinlik

kazanması.
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(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile baş-
vurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge
verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın
bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması
MADDE 24 – (1) Öğrencilere, Fakülteye bağlı bölümlerde ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi halinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması
MADDE 25 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS

kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğren-
cilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine
göre, ilgili bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Diplomalar ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzalarını taşır.
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 26 – (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.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için Galatasaray Üni-

versitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bu hükümlerde öngörül-
memiş hususlar için ise Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim
Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alı-
nan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çar-
pılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi su-
retiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gedik Üniversitesinden:
GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2013 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘(1) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, Akademik Personel ve Lisans-
üstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yabancı dil ve mülakat ya da yazılı sınav, sanatta yetenek
sınavı/portföy incelemesi sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans öğre-
nimi yapmak isteyenlerin, lisans diplomasına sahip olması veya yurt dışından alınmış lisans
diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Adayların,
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarında en az 55 puan almaları
gerekir. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezsiz yüksek
lisans programlarında ALES şartı aranmaz. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri
Enstitülerinin tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı notu; lisans başarı notunun % 20’si,
ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav veya yetenek sınavının sonu-
cunun % 30’unun toplamıdır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin
tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 60’ı, giriş sınavı
başarı notunun %40’ının toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav
veya yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az
60 olması gerekir.  Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üzerinde not alan adaylar, al-
dıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara konten-
jan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğren-
ciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav,
yetenek sınavı/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde,
ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa, son karar enstitü yönetim kuru-
lunca verilir. Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranır. Ancak, Fen Bilimleri
Enstitüsüne bağlı Mimarlık programları ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans program-
larında; bu şartı yerine getiremeyen öğrenci yüksek lisans programına devam edebilir, öğrenim
süresi içinde yabancı dil giriş sınavı başarı koşulunu sağlaması istenir. Tezsiz yüksek lisans
programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Tezli yüksek lisans programlarında, Gedik Üniver-
sitesinde yapılan yabancı dil sınavından veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 alanlar yabancı dilde
başarılı sayılırlar. Doktorada ise YDS veya buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden
Fen Bilimleri Enstitüsü için en az 65, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için en az 60 alanlar
yabancı dil sınavından başarılı sayılırlar. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil
sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği, Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ise yabancı dil
şartı aranmaz. Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazandığı halde, yabancı dil sınavında
başarısız olanlar, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunun bir yıl süreli yabancı dil ha-
zırlık programına öğrenci olarak kabul edilebilirler. Yabancı dil hazırlık programı kontenjanının
sınırlı olması halinde, kayıtlı bulundukları programlardaki sıraya göre, kontenjan doluncaya
kadar yerleştirilirler. Yabancı dil giriş sınavında başarısız olanlar, bu sınavı takip eden dönem-
lerde, Üniversitede yapılan yabancı dil sınavlarına girişte aranan yabancı dil koşulunu yerine
getirmeleri halinde, yabancı dilden başarılı sayılırlar. Yabancı dili girişte baraj olarak uygulayan
programlarda yabancı dil barajını aşana kadar geçen süre, lisansüstü programı süresine dahil
değildir.
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(2) Doktora programına başvurmak isteyen adayların, bir yüksek lisans derecesine, ha-
zırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diploma-
sına, eczacılık ve fen fakültesi mezunlarının ise, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakan-
lığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten, başvurduğu programın puan
türünde Fen Bilimlerinde en az 65, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimlerinde en az 60 puan al-
maları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, yabancı dil ve mülakattan
oluşur. Adayın doktora giriş başarı notu; yüksek lisans başarı notunun % 20’si, ALES sonucu-
nun % 50’si ve doktora mülakat sonucunun % 30’unun toplamıdır. Üniversitede yapılan doktora
mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Doktora giriş başarı notu
olarak, 70 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan baş-
layarak başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu kararı ile doktora öğrenciliğine kabul edilirler. Doktora giriş başarı notu eşit olan-
larda yapılacak olan uygulamalar, aynen yüksek lisanstaki gibidir. Doktora için yabancı dil ile
ilgili gereklilikler, birinci fıkrada belirtildiği gibidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘‘MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır. Bu süre içinde, tüm kredili derslerini bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkra-
sında belirtilen koşullarda başarı ile bitiremeyen öğrencinin çalışması biter ve yeniden başlangıç
safhasına geri döner. Enstitüye kayıt yaptırma hakkı kazanan, ancak derse yazılma döneminde
mazeret bildirmeksizin derslere yazılmamış olan, yazılmış olsa bile mazeret bildirmeksizin veya
mazereti yönetim kurulunca kabul edilmediği halde devamsız öğrenci enstitü yönetim kurulu
kararı ile öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLENME VE İŞLEYİŞ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/1997 tarihli ve 23121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kültür Üniversitesi  Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliğinin 15 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü,
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Madde 15 – Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, Rektörün Üniversite
içinden veya dışından bir profesörü önermesi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tam zamanlı
olarak atanır. Görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren Dekan yeniden üç yıl için atanabilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2013 28171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/2/2013 28550
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Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü atanması için aynı usul uygulanır. Önerilecek öğretim üyelerinin pro-
fesör ünvanına sahip olmaları zorunluluğu yoktur. Müdürlerin de görev süresi üç yıl olup ye-
niden üç yıl için atanabilirler. Dekanlar ve Müdürler, kendi kuruluşlarının yönetiminden so-
rumludurlar ve kanunda belirtilen görevleri yürütürler.

Dekanlar ve Enstitü Müdürleri öğretim üyeleri arasından, Yüksekokul, Meslek Yük-
sekokulu ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri öğretim elemanları arasından Rektörün
onayı ile kendilerine yardımcı seçebilirler.”

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

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına; başarısız, şartlı başarılı ve not yükseltmek isteyen
öğrenciler katılabilir. Bütünleme sınavı sonunda oluşan başarı notu nihai başarı notudur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı notları, Üniversite otomasyon sisteminden ilan edilir. Her yarıyıl sonunda,
her öğrenci için, Üniversite içi kullanıma yönelik yarıyıl sonu not çizelgesi hazırlanır.

(3) Notlarda bir değerlendirme hatası olup olmadığının belirlenmesini isteyen öğrenci,
akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yazılı başvuruda bulunabilir. Başvurular, ilgili bölüm/program/merkez başkanlığı veya müdür-
lüğü tarafından kurulan ve en az üç öğretim üyesinden/öğretim görevlisinden/okutmandan olu-
şan bir komisyonca, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde 3 iş günü içinde değerlendirilir.
Sonuç, dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü veya Rektörlük kanalıyla Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(11) Bir öğrencinin yaz öğretiminde bir dersi başka bir yükseköğretim kurumundan
alması hakkında 22/4/2013 tarihli ve 28626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, kayıt dondurma ve kayıt açtırma başvurularını Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına yaparlar. Bu başvurular, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kayıt
dondurma işlemi akademik takvimde ilan edilen süreler içinde yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/11/2012 28458
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İzmir Üniversitesinden:
İZMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesine bağlı bütün enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenen krediyi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) ALES’e eşdeğer sınavlar: Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e denkliği kabul

edilmiş sınavları,
ç) Enstitü: İzmir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d) Enstitü anabilim dalı başkanı: İzmir Üniversitesine bağlı fakültelerde lisansüstü eği-

tim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
e) Enstitü kurulu: İzmir Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
f) Enstitü yönetim kurulu: İzmir Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim

kurulunu,
g) GMAT: Graduate Management Admission Testing sınavını,
ğ) GRE: Graduate Record Examination sınavını,
h) İngilizce hazırlık programı: İzmir Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürlüğünde yürü-

tülen İngilizce hazırlık programlarını,
ı) İzmir Üniversitesi kredisi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labo-

ratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından oluşan
krediyi,

i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Rektörlük: İzmir Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans tezini, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
n) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ö) Üniversite: İzmir Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Program açmanın yöntemi, ölçütleri ve öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla prog-

rama başvurup, başvuramayacağı ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir.
Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli bel-
geleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci
almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fa-
külte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK
tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanı
almış olması gerekir. Yüksek lisans sınavına öğrenci kabulünde ALES puanının yanı sıra ge-
rekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının %50’den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için ise adayın, en az dört yıllık bir fakülte
veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Se-
nato kararıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği
takdirde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato
tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen sınav-
ların birinden Senato tarafından belirlenen puanı almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans sı-
navına öğrenci kabulünde; ALES notu getirmenin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar
dışında, ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.
ALES puanının yüzde elliden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alı-
nacağı ile ALES şartı bulunmayan programlar için lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun
değerlendirme hazırlıkları Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya
yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına, hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diploması, eczacılık ve
fen fakültesi lisans, yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir. Yüksek lisans
derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvurduğu programın puan tü-
ründe asgari 55 puan almış olması, lisans derecesinden doktora programına başvurabilmek için
ise adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almış olması
gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans dere-
cesiyle doktoraya başvuranların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. GRE/GMAT puan-
larıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise YÖK’ün belirlediği denklikler
esas alınır. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üni-
versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu
öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
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puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yük-
seltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Üniversitelerarası Kurulun belirledikleri dışında, bir
doktora programına hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabile-
ceğini ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde
yüksek lisans diploması ile başvuranların ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla
başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan almış ol-
ması gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not orta-
lamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans
derecesiyle doktoraya başvuranların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra
gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi sonucu da değerlendirilebilir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde
ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan
muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Al-
manca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edi-
len bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. ALES puanının yüz-
de elliden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından
belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul
edilen ve YÖK’ce ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel
Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek te-
mel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayan-
ların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans
derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşu-
luyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES
puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora prog-
ramına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu
asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının veya ALES
puanının yüzde elliden az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı,
Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir.

(6) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir
değerlendirme kurulu oluşturur.
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(7) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve
ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendiri-
lirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendir-
mede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’ten alınan
puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mü-
lakatta alınan notun yüzde %25’inin toplamından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarına;
lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat ile ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato
kararıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği tak-
dirde ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlen-
dirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlen-
dirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES notu ge-
tirmenin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar dışında, ALES’ten alınan puanın %50’si,
lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının yüzde %25’i ve mülakatta alınan
notun yüzde %25’inin toplamından oluşur. ALES notu getirme şartı bulunmayan programlara
kabul için yapılacak değerlendirmede ise genel başarı notu; lisans öğrenimi sırasında alınan
notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ile mülakatta alınan notun %50’sinin toplamından oluşur.

(8) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-
dirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin ba-
şarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz
konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı; 1/7/1996 ta-
rihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve
ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

(9) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi, genel başarı notunun en
az 60 olmasına bağlıdır. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana
öncelik tanınır.

(10) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek
lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Üniversite öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(12) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir.
Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı
MADDE 5 – (1) Kendi öğrenim dilinde ve Türkçe eğitim veren programlar hariç, li-

sansüstü öğretim dili ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü kurulu kararı ve Senato-
nun onayı ile belirlenir.

(2) Türkçe dışında yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, ÜDS,
KPDS veya eşdeğerliği kabul edilen başka bir sınavdan yeterlik sınavı belgesi istenir. Senato,
belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterlik koşulunu
getirebilir. Kabul edilebilecek dil yeterlik belgeleri ile minimum nitelikler Senato tarafından
belirlenir.

(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, yabancı dil yeterliğini is-
tenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul
edilebilir. İngilizce dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler; bu programı bir akademik yıl
içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde yapılacak yeterlik sınavlarından enstitünün öngördüğü
İngilizce yeterlik belgelerini alamayan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar yeterlik sınavına girme
hakkına sahiptir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların

eksikliklerini gidermek ve programa intibaklarını sağlamak amacıyla enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanlarda almış olan adaylar,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim
dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program
dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisans-
üstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir. Bilimsel hazırlık programı derslerinin lisans dersleriyle birlikte veya enstitüler
bünyesinde ayrı olarak yapılmasına ilgili enstitü anabilim dalı karar verir.

(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin
toplam kredisi iki yarıyıl için yirmi dört krediyi aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir
takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans-
üstü eğitim sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet
ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam et-
mek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,00
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CB ile başarmış olmak ve en az 2,50
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınav-
larla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı
başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrenci-
lerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
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(2) Özel öğrencilikte eğitim ve öğretim ücretlidir. Özel öğrenciliğe kabul için başvuran
kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Aksi takdirde öğrencinin kaydı yapılmaz. Özel öğ-
rencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler
MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları

arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafın-
dan iki yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gön-
derilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim sü-
resinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, diğer yüksek öğretim
kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki not sistemine dönüştürül-
mesi suretiyle yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin başka bir enstitüsünün anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı
bir öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 veya 100 üzerinden
75 olması.

b) Yabancı dil sınavını, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre başarmış olması.
c) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora prog-

ramları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış
olması.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ens-
titü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tara-
fından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve
kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca
önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre
tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay geçişler ilgili
enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri; ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi
sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik
sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
MADDE 10 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı ka-
zanan adayın kayıt işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.
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(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin
olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.
Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları değerlendirme ve başarı notları
MADDE 11 – (1) Bir lisansüstü dersin İzmir Üniversitesi Kredisi, bir yarıyıl devam

eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saa-
tinin yarısının toplamıdır.

(2) AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-
küne dayanan kredi sistemidir. Bir AKTS kredisi, yirmi beş ile otuz saatlik öğrenci iş yüküne
karşılık gelir. Öğrenci iş yükü; ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama,
proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinlik-
lerinde harcanan toplam süreyi ifade eder. Derslerin AKTS kredileri Senato kararıyla belirle-
nir.

(3) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-
renciler; teorik derslerin yüzde yetmişine, seminer ve uygulamalı derslerin %80’ine devam et-
mek zorundadır. Yarıyıl içindeki başarı ölçüm usulleri ile değerlendirmede göz önünde tutula-
cak sınav, ödev, proje laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçimindeki ölçütler
ve bunların ağırlıkları, dersin sorumlusu tarafından dönem başında belirlenerek duyurulur. Ya-
rıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına girmiş veya girme hakkı
bulunan fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını
sağladığı halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere, başarısız oldukları her ders için bü-
tünleme sınavı hakkı verilir.

(4) Bir öğrenciye; aldığı her ders için o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim ele-
manı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri dönem başarı notu olarak takdir olunur. Not
ortalaması, hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıdaki gibidir:

a)
Harf notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
NA 0,00
(5) Dördüncü fıkranın (a) bendindeki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan

ve ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) I-Eksik-notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir
dersten I notu aldığı takdirde, notların Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I
notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla I notunun süresi bir
sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
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b) S-Yeterli- notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.

c) U-Yetersiz- notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız
olan öğrencilere verilir.

ç) P-Gelişmekte olan- notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.
d) NA-Devamsız- notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders

uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-
manınca verilir. NA notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

(6) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o
dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin top-
lamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatıla-
rak verilir.

(7) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az
2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğ-
renim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar
dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar
geçerlidir.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının sonunda ağırlıklı genel not ortalamasını
en az 2,50’ye çıkaramayan öğrenciler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim üc-
retlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile proje ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC olması gerekir.
(10) İzmir Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin ilgili programdan

mezun olabilmeleri için gerekli olan asgari kredi miktarının en az dörtte üçünü Üniversiteden
almış olmaları gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notu-

na, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, dilekçesini Üniversite Öğrenci İşleri Müdür-
lüğüne teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı
tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görü-
şülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 13 – (1) Zorunlu bir dersten CC notunun altında bir not alan öğrenci, bu dersi

ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak bu dersin ilgili dönemde açılmaması halinde,
enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu gö-
rüşünü alarak, zorunlu dersin kredisini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin ve-
rebilir.

(2) Seçimlik bir dersten CC notunun altında bir not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında
tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, başarısızlık notunun yerine
geçer, ancak başarısızlık notları öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Mazeret ve izinler
MADDE 14 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kara-
rıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli
sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.
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(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uy-
gun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere öde-
dikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne baş-
vurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde
ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(6) Uzatılan bu süreler sonunda kaydını yenilemeyen öğrenciler, ilgili döneme ait öğ-

renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilirler.

Yüksek lisans programı
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, geçiş yapılacak olan programın asgari ko-
şullarının ilgili öğrenci tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla geçiş yapılabilir. Asgari
koşullar Senato tarafından belirlenir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre,
geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı
başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans
programı, biri seminer dersi olmak üzere dersler veya ders grupları ile tez çalışması ve tez sa-
vunması kısımlarından oluşur. Toplam ders yükü en az 120 AKTS kredisidir. Program, ilgili
anabilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile oluşturulur.
Seminer dersi, başarısız ise U harf notuyla, başarılı ise S harf notuyla değerlendirilir. Derslerden
zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından
tespit edilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt
yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak
belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok üç yıldır.

En erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sı-
navına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması ha-
linde daha erken mezun olabilir.

(3) Üçüncü yılın sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayama-
yan veya genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler; tez çalışmasına başlayamazlar ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve
sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan
öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak öğrenciler tez çalışma-
sını üçüncü yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde
savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez çalışmalarını ek süre sonunda da ta-
mamlayamayan öğrenciler; ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler.

(5) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya
tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyen veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde
öğrenimlerini bitiremeyen öğrenciler; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili yarıyıla ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler.

(6) Öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki yüksek-
öğretim kurumlarından ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü
dersler alabilir.

(7) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen ders yükünü başarıyla tamam-
layan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not belgesinde
belirtilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesin-
leşir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasından da tez danışmanı
atanabilir. İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasından ikinci tez danışmanı olarak danışman atana-
bilir.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-
dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

(3) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanı, danışmanı olduğu öğrenciler için, yıllık, mazeret, hastalık gibi izinli
ve yurt içi, yurt dışı, akademik ve diğer görevli olduğu dönemler dışında tüm diğer akademik
ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Uzmanlık alanı dersine iliş-
kin esaslar, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
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Seminer dersi
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi kredisiz olup,

anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. Öğrencinin tez konusu, alacağı
seminer dersinin ön şartıdır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve tez konusunu be-
lirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yap-
tırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla
yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer
dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

(4) Seminer dersinden dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrenciler, ilgili
mevzuat hükümlerine göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, aynı anabilim dalından olmak üzere bir yedek
jüri üyesi belirlenir.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tara-
fından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru
ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans programının AKTS ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olması şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek prog-
ramla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni tez konusu verilen öğrenci, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğren-
cilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması
MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde
özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde,
YÖK’ün tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim
kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans
diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.
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(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta için-
de geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı, dersler veya ders grupları ile proje çalışması ve proje savun-
masından oluşur. Toplam ders yükü en az 120 AKTS kredisidir. Program, ilgili anabilim dalı
başkanının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile oluşturulur. Proje, başarısız
ise U harf notuyla, başarılı ise S harf notuyla değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı
yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorun-
dadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki yükseköğretim
kurumlarından ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersleri
alabilir.

Danışman atanması
MADDE 23 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-
cak bir danışman belirler. Danışman anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim da-
lında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en
yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı
veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir. Diğer üniversitelerdeki
öğretim üyeleri arasından da proje danışmanı atanabilir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu kararıyla öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

Süre
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla üç yıldır.

Üç yılsonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler;
ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve
sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
madan öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (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 çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı; dersler veya ders grupları ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi,

tez çalışması ve tez savunması kısımlarından oluşur. Toplam ders yükü en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur. Program, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile oluşturulur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en fazla üç adedi,
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü
programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer

yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.
Derslerde başarısızlık
MADDE 27 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CB olması

gerekir.
(2) Zorunlu bir dersten CB notunun altında bir not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak bu dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü yönetim
kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zo-
runlu dersin kredisini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(3) Seçimlik bir dersten CB notunun altında bir not alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında
tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(4) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, başarısızlık notunun yerine
geçer, ancak başarısızlık notları öğrencinin not belgesinde gösterilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç
yıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda
derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3,00’ın altında kalan öğrenciler; doktora tezi
çalışmasına başlayamazlar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını, bu maddenin birinci fıkrasındaki süre sonuna kadar ta-
mamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde
an az altı ay olmak üzere ek süre verilir. Ek süreler sonunda da tez çalışmasını tamamlayamayan
öğrenciler; ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Lisans dere-
cesiyle doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talep-
leri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için
üçüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, il-
gili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için en geç ikinci yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en
geç dördüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Diğer üniversitelerdeki öğretim üye-
leri arasından da tez danışmanı atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üni-
versitelerin öğretim üyelerinden veya YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden
ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit
edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı de-
ğişimi atamanın son süresini izleyen yarıyıl içinde yapılır. Daha sonraki tarihlerde yapılacak
değişim istekleri ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı do-
çentler arasından seçilir. Diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. İkinci
tez danışmanı; diğer üniversitelerden, YÖK tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araş-
tırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman
kişilerden ve doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden seçilebilir.

(3) Tez danışmanı, danışmanı olduğu öğrenciler için, yıllık, mazeret, hastalık gibi izinli
ve yurt içi, yurt dışı, akademik ve diğer görevli olduğu dönemler dışında tüm diğer akademik
ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Uzmanlık alanı dersine iliş-
kin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-
mek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine
sahip öğretim elemanlarından oluşur. Ayrıca, biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı
anabilim dalından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. Sınav jürileri en az doktora de-
recesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az doksan, en çok yüz yirmi dakika, sözlü sınav süresi en az altmış, en çok doksan
dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İkinci sı-
navda da başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan öğrenciler hakkında ilgili öğ-
renci başarılı oluncaya kadar 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.
Bu durumda doktora yeterlik komitesi öğrencinin ders yükünün tamamını veya bir kısmını tek-
rar etmesini ve/veya daha önce almadığı yeni dersler almasını isteyebilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ders yükü ikiyi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders yükü dördü geçemez.
Fazladan alınan derslerin başarı notu en az CB’dir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-
mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.
Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştire-
mez.

Tez izleme komitesi
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

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

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi sa-
vunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciler hakkında, yeni bir tez ha-
zırlanıp teslim edilene kadar 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-temmuz veya hazi-
ran-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplan-
tılarına üst üste iki kez rapor sunarak katılmayan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir
tez konusu ile tez önerisi savunmasına yeniden alınır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri başka bir yükseköğ-
retim kurumunun aynı anabilim dalından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az yetmiş beş, en çok yüz yirmi daki-
kadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan
raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir. Lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olmayanlar için
talepleri halinde ve koşulları sağlamaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özet-
lerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora
diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi ve-
rilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı; dersler veya ders grupları ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Toplam ders yükü en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur. Program, ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve
Senatonun onayı ile oluşturulur.

(2) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
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Süre
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için en çok altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok dokuz yıldır.
Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından
belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için indirilebilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya
bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3,00’ın altında kalan öğrenciler
tez veya sanat eseri çalışmasına başlayamazlar.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını altı yıl veya lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl so-
nuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını
jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilebilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili
enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en
geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri o sanat dalında görevli profesör ve doçentler veya yar-
dımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, YÖK tarafından
tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sa-
natta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
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bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü

maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır
ve bu süreler için katkı payı ödemeleri gerekir. Okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,
hiçbir şekilde Üniversite binalarına ve tesislerine giremez, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklerde takımlarda yer alamaz.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 41 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, enstitüye bildirmiş olduğu adrese, ilgili

mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini enstitüye bir dilekçe ile bil-
dirmek zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan tebligat ge-
çerli sayılır.

(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin
mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 27/8/2011 tarihli ve

28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile enstitü yönetim kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 2013-2014 eğitim-öğretim yılın-

dan itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.
(2) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere

Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulan-
maya devam edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Üniversitesinden:
İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu

dışında kalan İzmir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uy-
gulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik, Tıp Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dışında kalan İzmir
Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve
lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre belirlenen krediyi,
b) Ara sınav: Dönem içi sınavını,
c) Bölüm: İzmir Üniversitesi fakültelerine ve yüksekokullarına bağlı bölümlerden her

birini,
ç) Dekanlık: İzmir Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlıklarını,
d) Dönem: Güz ve bahar yarıyıllarından her birini,
e) Fakülte: İzmir Üniversitesine bağlı fakülteleri,
f) Hazırlık sınıfı: İzmir Üniversitesi Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını,
g) İlgili kurul: İzmir Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ku-

rullarını,
ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-

sekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
h) İzmir Üniversitesi Kredisi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-

boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından olu-
şan krediyi,

ı) Meslek yüksekokulu: Üniversite bünyesinde ön lisans eğitimi veren meslek yüksek-
okullarını,

i) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belir-

tilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yü-
rütme Kurulunca öngörülen diğer dersleri,

k) Öğrenci: İzmir Üniversitesi öğrencisini,
l) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: İzmir Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
m) Öğrenim ücret: İki dönem karşılığı olarak alınan ücreti,
n) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt dönem veya yıllarda yer alan ve her birinden en

az DD veya S notu alınmış olma şartı aranılan dersi,
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o) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden veya alan dışından is-

teği doğrultusunda aldığı dersi,
p) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,
r) Üniversite: İzmir Üniversitesini,
s) Zorunlu ders: Bir programda tanımlanmış ve alınması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil öğretimi
MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili, Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ta-

rafından zorunlu tutulan program ve/veya dersler dışında, Türkçe ve/veya İngilizcedir. Fakülte
veya bölümlerde eğitim-öğretim dilinin Türkçe veya İngilizce dillerinden hangisinin olacağı
veya hangi oranda İngilizce yapılacağı Senato kararı ile belirlenir.

(2) İngilizce dışında bir dilin kısmen veya tamamen kullanıldığı dersler ve programlar,
ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Türkçe programlara kayıt yaptıran ve isteyen öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ile Hazırlık Sınıfına devam edebilirler.

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 5 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (c) bendine göre kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans
programları için azami yedi (on dört dönem) yıl, ön lisans programları için azami dört (sekiz
dönem) yıldır.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler uzatmalı öğrenci olarak öğrenim-
lerine devam ederler.

(3) İngilizce Hazırlık Sınıfı süresi, eğitim-öğretim süresine dâhil değildir. Ancak Üni-
versiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, uzaklaştırılma süresi eğitim-öğretim süresinden
sayılır.

Eğitim-öğretim ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi
MADDE 6 – (1) İzmir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir.
(2) Üniversite bünyesindeki fakülte ve diğer birimlerin eğitim-öğretim ücretleri, her

yıl, bir sonraki yıl için geçerli olmak üzere, Mütevelli Heyet tarafından ilan edilir. Uzatmalı
öğrencilerin ödeyecekleri eğitim-öğretim ücretleri, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci, Üniversite öğrenimi ile ilgili her türlü ücretleri her dönem, belirlenen kayıt
süresi içerisinde ödemek zorundadır. Ancak Mütevelli Heyet, ödemelerin farklı biçimlerde ya-
pılabilmesine karar verebilir.

(4) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran ve talepleri üzerine ken-
dilerine Hazırlık Sınıfına devam etme hakkı tanınan öğrenciler burslu olsalar dahi Hazırlık Sı-
nıfı ücretini öderler.

(5) Belirlenen esaslar çerçevesinde eğitim-öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencinin
kaydı yapılmaz; bu durumdaki öğrenci, ders, sınav gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz,
Üniversite tarafından kendisine hiçbir resmi belge verilmez. Bu öğrenciler herhangi bir şekilde
sınavlara katılmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.
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Üniversiteye kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrenci alınır. Ön lisans/lisans program-
larına kayıt yaptırma hakkı kazanan aday, Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen süre
içerisinde istenen belgelerle kesin kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Adayların başka bir yükseköğretim
kurumunun örgün öğretim programına kayıtlı olmamaları gerekir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin başvuru, kabul
ve kayıt işlemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hüküm-
leri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Fakülteye/yüksekokula
süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite
öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(4) Bir öğrencinin Üniversiteye girişte verdiği belgelerin sahte veya tahrip edilmiş ya
da gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde, öğrencinin Üniversite kaydı iptal edilerek,
ilişkisi derhal kesilir ve ödemiş olduğu ücretler iade edilmez.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 8 – (1) Üniversitenin programları arasında ya da yurt içi veya yurt dışındaki

yükseköğretim programlarından Üniversiteye yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Üniversitedeki ilgili fakültenin veya akademik birimin görüşü alınarak Senato kararı
ile ek koşullar getirilebilir. Getirilen ek koşullar Üniversite’nin web sayfasında yayımlanır.

(2) Yatay geçişler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanlara göre yapılır.
(3) Kayıtları yapılan yatay geçiş öğrencilerinin intibak ve muafiyet işlemleri, Senato

tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu

ve açık öğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Kayıtları yapılan meslek yüksekokulu mezunlarının intibak ve muafiyet işlemleri,
Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

Derslerde muafiyet ve intibak
MADDE 10 – (1) Dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce öğretim

yapılan bölümlerde dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu öğrencilere
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler, daha önce bir başka yükseköğretim kuru-
muna devam ederken alıp başardığı derslerle ilgili muafiyet talebinde bulunabilirler.

(3) Yatay ve dikey geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin, önceden almış oldukları
derslerin hangilerinin geçiş yaptıkları programdaki hangi derse karşılık sayılacağı ve intibak
ettirilecekleri dönem ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.
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(4) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır. Önceki programda alınmış ancak
güncel müfredatta yer almayan dersler intibak dışı bırakılır.

(5) Kurum içi yatay geçişler haricinde yapılan intibak işlemlerinde muaf tutulan dersler
için verilmiş olan geçme notları, başarı notu ortalamasına katılmaz; bu notlar öğrencinin Not
Belgesine EX olarak işlenir. Bu dersler, mezuniyet için gerekli krediye sayılır ancak not orta-
lama hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Özel öğrenci olarak kayıt
MADDE 11 – (1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi, Üniversitenin program-

larında verilen en çok üç derse, kredi ücreti ödemek şartıyla ve ilgili yönetim kurulunun belir-
leyeceği esaslar çerçevesinde, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıranlara, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü ta-
rafından durumunu gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciye diploma veya unvan verilmez.

Dönem ve ders kayıtları
MADDE 12 – (1) Öğrenci, her dönem başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler

içinde, öğrenim ücretini ve kayıt giderlerini ödeyerek, ders kayıt formunu akademik danışman-
larına veya danışmanı yok ise ilgili bölüm/program başkanlıklarına onaylatarak kayıtlarını ye-
nilemek zorundadır. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludur ve kayıtla-
rını kendileri yaptırmakla yükümlüdür. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yap-
tırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; girse dahi sınavları ge-
çersiz sayılır.

(2) Öğrencinin ders kaydını tamamlamış sayılması için, öğrenim ücretini ödemiş olması,
danışmanının ve kendisinin imzasının bulunduğu ders kayıt formunu akademik danışmanına
teslim etmiş olması gerekir.

(3) Ders kayıt dönemi sonunda öğrencilere ait ders kayıt formları, akademik danışman-
lar tarafından ilgili bölüm/program başkanlığına verilir. Kayıt formları, dekanlık/yüksekokul
müdürlükleri aracılığıyla, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ulaştırılır.

(4) Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencinin, gecikme ücretini
ödemesi kaydıyla, ders değiştirme ve bırakma süresi içinde geç kayıt yaptırması mümkündür.

(5) Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları dönemde kaybettikleri süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin öğretim dilinin tamamen veya kısmen İngilizce olduğu

programlara kayıtları İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra yapılır.
(2) Lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş ya-

pan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yeterlik şartlarını sağlayan öğrenciler dönem ka-

yıtlarını yaptırırlar ve bağlı oldukları programa devam etmeye hak kazanırlar.
(4) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olan veya yeterlilik sınavına girmeyen ya

da yeterlilik koşullarını sağlamayan öğrencilerin, Hazırlık Sınıfına devamları zorunludur.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 14 – (1) Ön lisans, lisans eğitim-öğretim programında akademik yıl en az iki

dönemden oluşur. Dersler dönemliktir; ancak ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin
yıllık olarak okutulmasına karar verebilir.

(2) Bir dönem en az yetmiş iş günüdür. Ders kayıt dönemleri ve dönem sonu sınavları
bu sürenin dışındadır. Gereken hallerde ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatlerinin bitiminden
sonra ve/veya hafta sonlarında da yapılabilir.
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(3) Staj ve yaz okullarının süresi ve uygulama esasları ilgili kurulların önerisi ve Senato
kararıyla düzenlenir.

4) Akademik takvim Senato kararıyla belirlenir.
Eğitim-öğretim programı
MADDE 15 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili

fakülte veya yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri

ve İzmir Üniversitesi kredileri ile AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan

öğretim yöntemiyle verilebilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 16 – (1) Bölüm veya program başkanlıkları tarafından her öğrenci için bir

akademik danışman görevlendirilir ve ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.
(2) Danışman, danışmanı olduğu öğrenciyi izleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve

Üniversite yaşamında öğrenciyi yönlendirir.
Zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin her dönemde alacakları dersler, ilgili bölüm programı

dikkate alınarak, akademik danışmanların önerileri doğrultusunda, kayıtlı oldukları bölüm baş-
kanlığı tarafından kararlaştırılır.

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ön şartlı olmak üzere üç gruba ayrılır ve dönemler ha-
linde düzenlenir.

(3) Herhangi bir ders, fakülte veya yüksekokul kurulunun gerekçeli teklifi ve Senatonun
kararı ile eğitim-öğretim programında yer aldığı dönem dışında da açılabilir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 18 – (1) Bir AKTS kredisi, yirmi beş ile otuz saatlik öğrenci iş yüküne karşılık

gelir. Öğrenci iş yükü; ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama, proje, se-
miner, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde har-
canan toplam süreyi ifade eder. Derslerin AKTS kredileri Senato kararıyla belirlenir.

(2) Bir dersin İzmir Üniversitesi Kredisi, o dersin haftalık teorik saatlerinin tamamı ile
uygulama ve/veya laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(3) Senato tarafından başarı not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için
İzmir Üniversitesi kredisi verilmez. Ancak bu derslerin haftalık teorik ve teorik olmayan saatleri
belirtilir.

Ders yükü
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, kayıtlı olduğu

bölümün programında ilgili dönemde belirtilen toplam kredisi kadardır.
(2) Öğrencinin normal ders yükü, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not

ortalaması veya bir önceki dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler için bir ders; genel
not ortalaması ve/veya dönem not ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler için iki ders arttırıla-
bilir.

(3) Normal ders yükünün belirlenmesinde tereddüde düşülmesi durumunda, ders yükü,
öğrencinin ait olduğu programdaki en yüksek ders yükü sınırını geçemez.

(4) Öğrencinin bir dönemdeki normal ders yükü danışmanının onayı ile azaltılabilir.
(5) Kayıtlı olunan dönem sonunda mezuniyet şartlarını sağlayabilecek öğrenciler bölüm

başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile normal ders yüküne ek olarak iki ders
daha alabilirler.
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Dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Öğrenci, derslerin bitiminden en geç dört hafta öncesine kadar, ilgili

öğretim elemanının bilgisi ve danışman onayı ile her dönem en çok bir dersten çekilebilir. Öğ-
renci, lisans programının ilk iki dönemindeki derslerden çekilemez. Bu kurala, öğrencinin not
ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden aldığı dersler dâhil değildir. Danışmanının önerisi
ve ilgili öğretim üyesinin izniyle, bir dönemde en çok bir dersten çekilme izni verilebilir. Öğ-
renci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan
derslerden çekilemez. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları ve resmi kuruluşlar ara-
sında imzalanmış olan ikili ve diğer özel anlaşmalar kapsamında, Üniversitede öğrenim gören
mübadele ve hareketlilik öğrencileri ile misafir öğrencilerin, dersten çekilme işlemi danışma-
nının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W
harfi ile ifade edilen nota ilişkin kurallar uygulanmaz.

Stajlar ve bitirme çalışması
MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim programlarına göre staj ve/veya bitirme çalışması

yapma zorunluluğu olan fakülte veya yüksekokullarda stajlar ve/veya bitirme çalışması Senato
tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Ders yükümlülüklerini tamamladıkları halde, stajı ve/veya bitirme çalışması eksik
veya yaptığı stajda ve/veya bitirme çalışmasında başarısız olan öğrenciler, stajını ve/veya bi-
tirme çalışmalarını tamamlayana kadar mezun olamazlar. Bu durumda olan öğrenciler, her dö-
nem için kayıtlarını yenilemek ve kayıt ücretlerini ödemek zorundadırlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrenci, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslere devam et-

mek ve sınavlara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencinin derse devam durumu, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve

aşağıdaki ilkeler çerçevesinde değerlendirilir: Öğrencinin;
a) Dersin teorik kısmının en az yüzde yetmişine,
b) Uygulama ve laboratuvar çalışmalarının ise en az yüzde seksenine,
katılmış olması gerekir.
(3) Öğrencinin, devam koşulunu yerine getirmiş olup olmadığı, o dersi yürütmekle gö-

revli öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve devam şartını sağlayamayan öğrencilerin
listesi ilan edilir. Sağlık raporları devamsızlık için kabul edilmez. Sadece sınav dönemlerinde
olmak üzere, Üniversite veya devlet hastaneleriyle, sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınan
ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen sağlık raporları ma-
zeret olarak kabul edilebilir. Bu durumda olan öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Mazere-
tinin uzaması nedeniyle mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için ilgili yönetim kurulunun
belirleyeceği takvime göre ek mazeret sınavı yapılır.

(4) Devam koşulunu sağlamış olmaları kaydıyla ders tekrarı yapan öğrenciler, sorumlu
öğretim elemanının kararı ile devam zorunluluğundan muaf tutulabilir. Laboratuvarlı derslerde
bu hüküm ilgili yönetim kurulu kararı ile uygulanır.

(5) Öğrencinin, derslerin dönem sonu sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine
getirmiş olması gerekir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye, dönem sonu sınavına
girmiş olsa bile, harf notu olarak NA notu verilir.

(6) Kültür ve spor faaliyetlerine katılmak veya Üniversiteyi herhangi bir şekilde temsil
etmek üzere görevlendirilen öğrenciler, ilgili bölüm başkanlıklarına bildirilir ve bu öğrencilerin
görevlendirildikleri süreler derse devam oranlarının hesaplanmasında göz önüne alınmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme ile ilgili Esaslar

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, ara sınav ve dönem içi çalışmalarından sonra dönem

sonu sınavına tabi tutulurlar. Dönem sonu sınavına giren veya dönem sonu sınavına girme hak-
kına sahip olmalarına karşın bu sınava girmeyen veya DD ve üzerindeki harf notlarını yük-
seltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilir.

(2) Sınavın şeklini, ilgili öğretim üyesi belirler.
(3) Sınav tarihleri, ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüklerinin önerisi üzerine

Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) Sınav belgeleri en az iki yıl süre ile saklanır.
Sınav türleri ve değerlendirme
MADDE 24 – (1) Üniversitede uygulanan sınav türleri ve değerlendirme esasları şu

şekildedir:
a) Ara sınavları:
1) Dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler dışında, her dersten her dönemde en az

bir ara sınav yapılır. Bir ara sınav yapılması halinde dönem içi değerlendirmesi %40’tan, birden
fazla ara sınav yapılması halinde %50’den az olamaz.

2) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili fakülte
veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrencinin ma-
zeret sınavına kabul edilebilmesi için, öğrencinin mazeretini bilgi ve belgelere dayandıran bir
dilekçe ile ilgili dersin sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde fakülte dekanlığına
veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edil-
miş olması gerekir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

3) Ara sınavlar dışında, dönem içi çalışmalardan sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar
önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Bu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Dönem sonu sınavları:
1) Dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler dışında her ders için, her dönem sonunda

bir dönem sonu sınavı yapılır.
2) Dönem sonu sınav tarihleri akademik takvime göre belirlenir. Sınavların yer ve za-

manları Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.
3) Dönem sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
c) Bütünleme sınavları:
1) Öğrencilere FF, FD, U veya KK notu aldıkları her bir ders için bütünleme sınavı

hakkı verilir. Bir dersten NA veya W notu alan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.
Bütünleme sınavından alınan not dönem sonu sınav notu yerine geçer. Yeni harf notu yine, dö-
nem içinde alınan notlar ile bütünleme sınav notu dikkate alınarak belirlenir.

2) Bir dersten DD veya üzerinde not alan öğrenciler o dersten aldıkları harf notunu yük-
seltmek amacıyla bütünleme sınav hakkından yararlanabilirler. Bu durumda bütünleme sına-
vından sonra alınan harf notu geçerlidir.

3) Dönem sonu sınavı bulunmayan dönem projesi ve benzeri dersler için bütünleme sı-
navı yapılmaz.

4) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılır. Ancak mazeret sınavının mazereti
olmaz.
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5) Bütünleme sınavı hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdür-
lüğü tarafından duyurulacak başvuru takviminde yer alan süreler içerisinde başvuruda bulun-
madıkları takdirde bütünleme sınavı hakkından yararlanamazlar.

(2) Ara sınav ve dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili fakülte veya yük-
sekokul kurulunun talebi üzerine Senato tarafından karara bağlanarak, ilgili fakülte veya yük-
sekokula ve öğrenci işleri müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda, dönem sonu harf notu; ilgili
öğretim elemanı tarafından, öğrencinin dönem içi çalışmaları değerlendirilerek verilir. Bu ders-
lerin mazeret sınavı ve bu derslerden tek ders sınav hakkı yoktur.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 25 – (1) Her ders için dönem sonu harf notu, ara sınav ve dönem sonu sınav

sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, ilgili
öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Öğrencilerin dönem içi çalışmaları ile ara sınav ve
dönem sonu sınavlarının, dönem sonu harf notuna katkı oranları, dersi veren öğretim elemanı
tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin web sayfasında ya-
yınlanan AKTS Kataloğundaki dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur. Dönem sonu
harf notları, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf notu verilir.
(3) Harf notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(4) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
(5) Not ortalaması, hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve statüsü aşağıdaki

gibidir:
a)
Harf notu Katsayı Statü
AA 4,00 Geçer
BA 3,50 Geçer
BB 3,00 Geçer
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Şartlı Geçer
DD 1,00 Şartlı Geçer
FD 0,50 Başarısız
FF 0,00 Başarısız
NA 0,00 Başarısız
b) NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür. NA notu, aşağıdaki ne-

denlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı ta-
rafından takdir olunur.

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak.

2) Ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına gir-
meye hak kazanamamak.

3) Ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiç birine katılmamak.
(6) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıdaki gibidir:
a) EX notu: Programlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
b) GG ve KK notu: Kredisiz derslerde başarılı öğrenciye GG notu, başarısız öğrenciye

KK notu verilir.
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c) I notu: Dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için
gerekli şartları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun,
dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içerisinde harf notuna
çevrilmesi gerekir. Ancak özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin
bir sonraki dönem kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması ge-
rekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yö-
netim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden
FF, U veya KK notuna dönüşür.

ç) P notu: Not ortalamalarına katılmayan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere
verilir.

d) S ve U notu: Hazırlık Sınıfında veya stajlarda başarılı öğrenciye S notu, başarısız
öğrenciye U notu verilir.

e) W notu: Dersten çekilen öğrenciye W notu verilir.
Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin, her dönem sonundaki başarı durumunu gösteren not

ortalamaları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersten elde edilen toplam not o dersin kredisi ile dönem sonunda alınan harf

notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönem not ortalaması öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden elde

ettiği toplam notun, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem de dâhil olmak üzere o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden elde ettiği toplam notun, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına
bölünmesiyle bulunur.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir.

(6) Not ortalaması hesaplamalarında, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu
göz önüne alınır.

(7) Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.
Dönem sonu başarı notlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 27 – (1) Dönem sonu başarı notları Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edilir.

Başarı notlarına, ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına
maddi hata dilekçesi verilerek itiraz edilebilir. İlgili bölüm başkanlığı, maddi hata dilekçelerini
dersi veren öğretim üyesine iletir. Dersi veren öğretim üyesinin maddi hata dilekçesine ait de-
ğerlendirme sonucunu kendisine ulaştırması üzerine ilgili yönetim kurulu en geç on gün içinde
konuya ilişkin nihai kararını verir ve kararını Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletir.

Başarılı öğrenciler, şeref ve yüksek şeref öğrencileri
MADDE 28 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci ola-

rak nitelendirilir. Normal öğrenim süresi içinde olanlardan, bulundukları dönemin normal ders
yükünü tamamlamaları ve aldıkları bütün derslerini başarmış olmaları kaydı ile dönem not or-
talaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler
ise yüksek şeref öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, her dönem sonunda ilan edilir.

(2) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek
şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.
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Başarısız öğrenciler
MADDE 29 – (1) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayı-

lırlar. Başarısız öğrenciler bir sonraki dönemde normal ders yükünü geçmeyecek kadar ders
alırlar.

Ders tekrarı
MADDE 30 – (1) Bir dersten FD, FF, NA, KK veya W notu alan öğrenciler bu dersi,

verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli veya
sonradan programdan çıkarılan dersler yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen ve kredi
bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler. Ancak, önceki dersler için kullanmış
oldukları hakları yeniden kullanamazlar.

(2) Tekrarlanan derslerin çakışması halinde öğrenci, bu derslerden birini, ilgili yönetim
kurulu kararıyla o dönemde almayabilir.

(3) Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan ders-
te, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Tek ders sınavı ve not yükseltme hakkı
MADDE 31 – (1) Tek ders sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğrenciye

tek dersten sınav hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre
içinde, bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak, Senato tarafından belirlenen ta-
rihlerde, ilgili dersten tek ders sınavına girebilirler. Her öğrenci toplam öğrenim süresi içinde
yalnız bir kez tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavına girebilmek için öğrencinin sınava
gireceği dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir.

(2) Ara sınav ve dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler için tek ders sınav hakkı yoktur.
Çift anadal programı
MADDE 32 – (1) Öğrenciler, aynı fakülte veya yüksekokul içinde veya dışında, kendi

bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimine kayıt yap-
tırabilirler.

(2) Çift anadal programlarına ait esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde fakülte veya yük-
sekokulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı
MADDE 33 – (1) Öğrenciler, aynı fakülte veya yüksekokul içinde ya da dışında bir

bölüme yan dal programı için kayıt yaptırabilirler.
(2) Yan dal programlarına ait esaslar, ilgili mevzuat çerçevesinde fakülte veya yüksek-

okulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Değişim programı
MADDE 34 – (1) Üniversite, Yükseköğretim Kurulu mevzuatı veya anlaşmalarla, yurt

içinden veya yurt dışından öğrenci değişimi çerçevesinde öğrenci kabul edebilir veya başka
bir yükseköğretim kurumuna izinli olarak öğrenci gönderebilir.

(2) Bu öğrenciler, anlaşmalarla belirlenen statüye tabi olup, bu Yönetmeliğin anlaşmaya
aykırı olmayan hükümleri, değişim öğrencilerine de uygulanır.

(3) Değişim programı çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında başka bir yüksek öğ-
retim kurumunda öğrenim görmesine izin verilen öğrenciler için, belirlenen öğrenim süresince,
özellikle izin ve mazerete ilişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Değişim programlarına katılmasına izin verilen öğrencinin, bulunduğu kurumda al-
dığı derslerin denkliği ve/veya intibakı ilgili fakülte yönetim kurulunca yapılır. Bu durum öğ-
rencinin not belgesinde gösterilir.
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(5) Değişim programı çerçevesinde kabul edilen öğrenciye, Üniversite öğrencisi statüsü
verilir. Bu öğrenciye, öğrenim süresi sonunda aldığı dersleri ve harf notlarını içeren bir not
belgesi verilir.

Mezuniyet
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki şartların tümünü yerine getiren her öğrenci, öğrenimini

başarıyla tamamlamış ve mezuniyet için gereken koşulları tamamlamış sayılır:
a) Kayıtlı olduğu programda öngörülen bütün dersleri, bitirme çalışmasını ve zorunlu

stajları başarı ile tamamlamak.
b) İlgili programın mezuniyet için gerektirdiği asgari krediyi almak.
c) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az yüz yirmi AKTS, lisans programında da

iki yüz kırk AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak.
ç) Mezuniyet için gerekli en az 2.00 genel not ortalamasını tutturmak.
d) Programında yer alan ve ortalamaya katılan derslerden en az DD; diğerlerinden EX,

GG veya S notu almış olmak.
(2) Birinci fıkrada yer alan koşulları taşıyan öğrenciler, ilgili fakülte dekanlığı veya

yüksekokul müdürlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilir. Bu öğrencilerle ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre diğer kontroller yapılarak, ilgili yönetim kurulları kararı ile kendilerine diplomaları
verilir.

Diplomalar
MADDE 36 – (1) Öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre tamamlayan

öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalardan birisi verilir:
a) Ön lisans diploması: Lisans programına kayıtlı öğrencilerden, ilk dört dönemin ders-

lerini başarılı olarak tamamladıkları halde lisans diploması alamayacak duruma düşenlere is-
temeleri durumunda, lisans programındaki kayıtlarının silinmesi şartıyla, ön lisans diploması
verilir. Ön lisans diplomasında, öğrencinin öğrenim gördüğü programın adı belirtilir. Ön lisans
diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili dekan ve Rektörün imzası bulunur.

b) Meslek yüksekokulu ön lisans diploması: Bir meslek yüksekokulunu kazanarak kay-
dını yaptıran veya lisans programına kayıtlı iken, meslek yüksekokullarına geçiş yapan ve o
meslek yüksekokulunun dört dönemlik eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayan
öğrencilere meslek yüksekokulu ön lisans diploması verilir. Bu diplomalar, Rektörlüğe bağlı
meslek yüksekokullarında ilgili meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.
Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın adı bulunur.

c) Lisans diploması: İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, sekiz dönemlik eğitim-öğretimi ba-
şarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör
tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

(2) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafın-
dan belirlenir.

(3) Diplomaya ilgili yönetim kurulunun onay tarihi mezuniyet tarihi olarak yazılır.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere, Rektör veya

görevlendireceği ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü ile ilgili bölüm başkanının im-
zalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Diplomanın kaybı durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye çapında da-
ğıtımı yapılan yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilmesi ve Rektörlüğe başvurulması şartı ile
yeni bir diploma verilir. Bu durumda diploma üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.
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Not belgeleri
MADDE 37 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları ta-

rihten itibaren Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bunlardan aldıkları başarı
notları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin not belgesine işlenir.

İzinli sayılma ve mazeretler
MADDE 38 – (1) İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen

haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, dö-
nem izni, akademik yıl izni veya diğer izinler verilebilir.

(2) Öğrenci, bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtla-
ması koşulu ile ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından her defasında kendi-
sine bir veya iki dönem öğrenime ara verme izni verilebilir. İlgili yönetim kurulu kararıyla en
fazla dört dönem öğrenime ara izni verilebilir. İlgili yönetim kurulunun kararıyla mazereti
kabul edilen tam burslu öğrenciler en fazla bir yıl süreyle öğrenimlerine ücretsiz olarak ara ve-
rebilirler. Bu süreyi aşan tam burslu öğrencilerle diğer burslu ve ücretli öğrenciler, ilgili yönetim
kurulunun kararıyla mazeretlerinin kabulü üzerine, talep ettikleri her yarıyıla ait tam öğrenim
ücretinin 1/4’ünü ödemeleri kaydıyla öğrenimlerine ara verebilirler.

(3) Öğrenci izinli veya mazeretli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez. Bu
durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir dönem süreli ara verme izni,
dönem başlangıcından o döneme ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak
şekilde verilir. Bu hükümler uyarınca, öğrenime ara verme izni alan bir öğrencinin öğrenimine
ara verdiği süre, öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeninin ve eklenecek sürenin, ilgili
yönetim kurulu kararında belirtilmesi şarttır.

(4) Öğrencinin, mazeretinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde mazeretini
ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular
kabul edilmez. Öğrencinin mazeretli sayıldığı durumlarda, katılamadığı derslerdeki devamsız-
lığı dikkate alınmaz. Öğrencinin sınav veya diğer öğrencilik hakları bu durumda saklı olup, il-
gili mevzuat hükümlerine göre bu hakları kullanabilmesi sağlanır.

İzin ve mazeret sonu
MADDE 39 – (1) İzin almış veya mazeretli olan öğrenci, izninin bitiminde normal dö-

nem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder. Ancak bulaşıcı bir hastalık nedeni ile
izin almış olan öğrenci, öğrenimine devam edecek durumda olduğunu, sağlık kurulu raporu
ile kanıtlamak zorundadır.

(2) Herhangi bir nedenle hastalık izni almış ve hastalık izin süresinin bitim tarihinden
önce öğrenimine başlamak isteyen öğrencinin, yeni bir sağlık kurulu raporu ile öğrenimine de-
vam edecek durumda olduğunu kanıtlaması gerekir. Aksi halde, izin süresi içinde eğitim-öğ-
retimiyle ile ilgili yaptıkları faaliyetler geçersiz sayılır.

Kaydın silinmesi
MADDE 40 – (1) İlgili dekanlık veya müdürlüklere bir dilekçe ile başvurarak kaydını

sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir. Bu durumda, ödenmiş
olan harç ve ücretler iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara
bildirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı kaydının silinmesi
gereken öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinerek, durumları Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne bildirilir.
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İlişik kesme
MADDE 41 – (1) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin diplomalarını, kendi isteği

ile kayıt sildirenlerin veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların dosyalarındaki
kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, Üniversitece belirlenen ilişik kesme işlemlerini ta-
mamlamış olmaları şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin genel ve tebligat yükümlülükleri
MADDE 42 – (1) Öğrenciler, bütün öğrenim süreleri boyunca, fakülte ve yüksekokul-

lardaki ilgili mevzuat, ilke ve esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen
ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programları, başarı durumu çizelgeleri ve diğer
hususlar hakkında fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından yapılan yazılı duyuruları izle-
mekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, posta adreslerindeki değişiklikleri en geç bir hafta içinde Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulun-
mamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, duyurunun dosyalarında mevcut bulunan
en son adreslerine yapılmış olması durumunda, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia ede-
mezler. Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas oluşturacak nitelikteki her türlü tebligat, öğ-
rencinin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli taahhütlü
bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca, Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya ilgili birimin öğ-
renci panosunda bir hafta süre ile ilan edilmek suretiyle yapılır. İadeli taahhütlü mektubun öğ-
rencinin eline geçmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bu iki işlemin yapılmış olması, tebligat
yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiç bir hak talebinde bulunamaz.

(3) İadeli taahhütlü mektubun öğrencinin adresine ulaşmış olması durumunda, posta
iade kartı üzerindeki tarih; aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın duyuru panosuna
asıldığı günün tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptırmış olan öğrencilere ders kredileri hususunda bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi ile yü-
rürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ye göre belirlenen krediyi,

b) Başkoordinatör: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretim programla-

rının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu dekan yardımcısını,

c) Başkoordinatör yardımcısı: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından be-

lirlenen başkoordinatör yardımcısını,

ç) Dekan: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş mul-

tidisipliner ders gruplarını,

f) Ders kurulu sorumlusu: Ders kurulunun eğitim-öğretim ve sınav işleyişinden sorumlu

öğretim üyesini,

g) Dönem: Fakültenin her bir eğitim-öğretim yılını,

ğ) Dönem koordinatörü: Her eğitim döneminin başında Dekanlık tarafından belirlenen

her bir dönemin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonundan so-

rumlu öğretim üyesini,

h) Fakülte Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) İntörn hekimlik: Stajlarını tamamlamış olan öğrencilerin hekimlik mesleğini öğretim

üyesi rehberliğinde uygulamalarına olanak veren oniki aylık eğitim dilimini,

j) İzmir Üniversitesi Kredisi: Bir dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile la-

boratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısından olu-

şan krediyi,

k) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Dekan, başkoordinatör, başkoordinatör yar-

dımcısı, dönem I-VI koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

l) Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

m) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil

derslerini,

n) Pratik (Uygulama): Ders kurulları kapsamında yer alan teorik konuları ile bağlantılı,

bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya tıpta uygulama ve entelektüel beceri kazan-

dırmaya yönelik eğitimi,

o) Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,
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ö) Seçmeli ders: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programında yer

alan, öğrenciler tarafından ilgi alanı dikkate alınarak seçilen ve başarı notuna katkıda bulunan

dersi,

p) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,

r) Staj: Temel tıp bilgilerini almış olan öğrencilere hekimlik mesleğinin uygulanmasına

yönelik, klinik bilim dallarınca yürütülen eğitimi,

s) Staj sorumlusu: Her bir anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

ş) Tam zamanlı öğrenci: Eğitim-öğretim yılı boyunca alması gereken tüm dersleri alan

öğrenciyi,

t) Tıp Fakültesi: İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesini,

u) Üniversite: İzmir Üniversitesini,

ifade eder.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Derslerin kredi değeri

MADDE 14/A – (1) Bir AKTS kredisi, yirmi beş ila otuz saatlik öğrenci iş yüküne kar-

şılık gelir. Öğrenci iş yükü, ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama, proje,

seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde

harcanan toplam süreyi ifade eder. Derslerin AKTS kredileri Senato kararı ile belirlenir.

(2) Bir dersin İzmir Üniversitesi Kredisi, o dersin haftalık teorik saatlerinin tamamı ile

uygulama ve/veya laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(3) Başarı not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için

İzmir Üniversitesi Kredisi verilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve teorik olmayan saatlerinin

belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci yıllık 60 AKTS puanı almak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce İzmir Üniversitesi

Tıp Fakültesinde İzmir Üniversitesi Kredisi ile ders almış öğrenci İzmir Üniversitesi Kredisi

ile mezun olur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/10/2012 28453
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İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı

eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eği-

tim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 5 ve 49 uncu maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) CAE: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Cambridge Advanced

Exam Sınavını,

b) CPE: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Cambridge Proficiency

Exam Sınavını,

c) Düzey Belirleme Sınavı-DBS: her öğretim yılı başında öğrencilerin seviyelerine en

uygun kurdan eğitime başlamaları için uygulanan sınavı,

ç) FCE: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan First Certificate Exam Sı-

navını,

d) Hazırlık Sınıfı: İzmir Üniversitesinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını,

e) IELTS: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan International English

Language Testing System Sınavını,

f) İngilizce Yeterlik Sınavı-İYS: Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanıp uy-

gulanan dildeki becerilerin ölçüldüğü sınavı,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör/Rektörlük: İzmir Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

h) Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,

ı) TOEFL: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,

i) Üniversite: İzmir Üniversitesini,
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j) YDS: Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavını,

k) Yüksek Okul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,

l) Yüksek Okul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin

İngilizce yeterliklerini ölçmek; Zorunlu Hazırlık Sınıfına alınan öğrencilere İngilizcenin temel

dil kurallarını öğretmek; İngilizce kelime haznelerini geliştirmek; duyduğunu ve okuduğunu

anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek; temel akademik becerileri

icra edebilecek bir düzeye getirerek kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının gereklerini

yerine getirebilmelerini sağlamaktır.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğ-

retim yılının başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanıp uygulanan İngilizce

dilbilgisi ve İngilizce dilindeki becerilerin ölçüldüğü bir yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

(2) Yeterlik sınavından alınan puana göre, öğrencinin Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf

olup olmadığı belirlenir.

(3) Aşağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke va-

tandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurum-

larda tamamlayanlar.

b) Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen YDS veya Uluslararası sınavlardan

TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE gibi Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puanı elde

edenler. Bu sınavların değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç

yılın geçmemesi şarttır.

(4) Yeterlik Sınavı biri akademik yılbaşında diğeri ise sonunda olmak üzere yılda en az

iki kez yapılır. Gerekli hallerde, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla da Yeterlik Sınavı yapılabilir.

(5) Yeterlik Sınavından muaf olan öğrenciler ile akademik yılın başında yapılan yeterlik

sınavında başarılı olan öğrenciler ve Zorunlu Hazırlık Sınıfına devam edip yıl sonunda yapılan

yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü öğ-

retim programına devam etmeye hak kazanırlar.

(6) Tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıtlı olan ve akademik yılın

başındaki Yeterlik Sınavına girip de başarısız olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi

hükümleri uygulanır.

(7) Türkçe programlara kayıtlı olup da yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da ye-

terlik sınavına girmeyen öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi gereğince, yabancı dil derslerini almak ve sınavlarını başarmak zorundadırlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler

MADDE 7 – (1) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfına

kayıt yaptırır. Bu öğrencilerin İngilizce seviyelerine göre hangi grupta eğitim göreceklerini be-

lirlemek üzere Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanıp uygulanan Düzey Belirleme

Sınavı verilir.

Süre

MADDE 8 – (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı eğitimi için eğitim-öğretim süresi iki yarıyıldır.

(2) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim görecek öğrencilere düzey belirleme sınavı yapılır.

Zorunlu Hazırlık sınıfları, öğrencilerin düzey belirleme sınavındaki seviyesine göre gruplara

ayrılır. Grup sayıları, gruplardaki ders saatleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri ve bu husus-

lardaki esaslar ile akademik yılın başında ve sonunda verilen yeterlik sınavına girme koşulları

Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir.

(3) Birinci yarıyılın sonunda Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler

İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

(4) Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan önlisans ve lisans öğrencileri için

bir yıl daha ek süre tanınır.

Devam durumu

MADDE 9 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfında öğrenciler,

bulundukları her düzeydeki derslere mücbir durumlar haricinde %90 oranında devam etmekle

yükümlüdür. Sağlık raporları devamsızlık için kabul edilmez. Sadece düzey bitirme sınavları

için Üniversite veya devlet hastaneleriyle, sağlık ocakları ve aile hekimlerinden alınan ve Ya-

bancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sağlık raporları mazeret

olarak kabul edilebilir ve bu öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.

Hazırlık sınıfında başarı

MADDE 10 – (1) Zorunlu Hazırlık Sınıfı öğrencisinin başarı notu, yıl içinde yüz tam

not üzerinden elde ettiği ortalama notun %60’ı ile dönem sonunda girdiği İngilizce Yeterlik

Sınavında yüz tam not üzerinden aldığı notun %40’ının toplamından oluşur.

(2) İngilizce Yeterlik Sınavına girebilmek için yıl içi başarı notunun en az yüz üzerinden

altmış olması gerekir. Yıl içi başarı notunun belirlenmesi için kullanılan ölçme ve değerlen-

dirme yöntem ve uygulamaları Yabancı Diller Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Zorunlu

İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak için gereken toplam başarı notu yüz üzerinden

altmıştır.

(3) Not belgesinde, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencinin notu

S, başarısız öğrencinin notu U ile gösterilir.

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce programlardaki

öğrenciler, birinci yılsonunda başarılı olmaları durumunda, kayıtlı oldukları programa devam

ederler.
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(2) İlk yılın sonunda başarısız veya devamsız olan öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfına

kaldıkları düzeyden devam ederler.

(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi için tanınan azami iki yıllık süre sonunda

başarısız veya devamsız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında-eylül-yapılan yeterlik

sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kendi bölümlerindeki eğitim-öğrenimlerine

devam ederler. Başarısız olan öğrencilere 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-

pılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Eğitim dili tamamen Türkçe olan program öğrencileri, istedikleri takdirde Zorunlu

İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfı ile ilişki-

lerini kesmedikleri sürece kendi programlarındaki eğitim-öğretimlerine devam edemezler. An-

cak bir sonraki akademik yılın başında olmak kaydı ile ilgili programa kayıt yaptırabilirler.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en

çok beş gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile İzmir

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda

herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alın-

dıktan sonra söz konusu hata Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir.

Yaz okulu

MADDE 13 – (1) Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi ve Senatonun ona-

yı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu programıyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yıl-

sonunda başarısızlıktan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler bu haktan yararlanabilirler. Yaz

Okulunda ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/23)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir ta-

rımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik

ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak ku-

rum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme

ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Ya-

pılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): ÇKS Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik,

arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri

tabanını,

e) Çiftçi: 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden bitkisel

üretimde organik tarım yapan ÇKS’ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

f) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

g) Geçiş süreci-1: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 1 inci yılında olan ürünü,
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ğ) Geçiş süreci-2: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 2 nci yılında olan ürünü,

h) Geçiş süreci-3: Organik tarıma başlangıçta, geçiş sürecinin 3 üncü yılında olan ürünü,

ı) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

i) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim

komisyonunu,

j) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit ko-

misyonunu,

k) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

l) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,

m) Organik Tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

o) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

ö) OTBİS İcmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 17/5/2013 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere

ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

p) OTBİS İcmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 16/5/2014 tarihi

esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan

çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

r) OTD: Organik tarım desteğini,

s) OTD İcmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her

köy/mahalle için çiftçi detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan

belgeyi,

ş) OTD İcmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için

köy/mahalle detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

t) OTD İcmal-3: İl müdürlükleri tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe

detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-6’da yer alan belgeyi,

u) Tarım arazisi: ÇKS ve OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,

ü) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kulla-

narak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

v) Uygunluk Belgesi: Çiftçinin 2013 yılı hasadına esas, kontrolünü yapan yetkilendi-

rilmiş kuruluşundan aldığı, organik tarım faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine göre yürüttüğü

arazi ve ürünlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

y) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya

sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım ya-

pan, ÇKS’de 2013 üretim sezonu ile OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan

ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çift-

çilere yapılır.

(2) OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren

çiftçinin faaliyetini devam ettiren OTBİS İcmali-2’de kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye/tüzel

kişi ortaklarına veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiye de, il/ilçe tahkim

komisyonlarınca uygun bulunmak şartıyla yapılır. Bu durumda faaliyeti devam ettiren çiftçinin,

ÇKS’de 2014 üretim sezonunda kayıtlı olması şartı aranır.

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım ya-

pılan OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı aynı araziler ile ÇKS’de 2013 üretim

sezonunda da kayıtlı arazilere yapılır.

(2) Kadastro geçen arazilerde arazinin tanım bilgilerinin değişmesi veya çeşitli neden-

lerle keşifli araziler ile çiftçinin OTBİS arazi kayıtlarında yapılan düzeltmeler nedeni ile OTBİS

icmallerindeki ve ÇKS’deki bilgilerinin uyuşmaması halinde, arazinin devam eden aynı arazi

olması kaydı ile Tebliğde belirtilen diğer şartları taşıması ve il/ilçe tahkim komisyonlarınca

uygun bulunması halinde bu araziler de destekleme kapsamına alınır.

(3) OTBİS icmallerinde kayıtlı yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönet-

melik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer

alan tarım arazilerinden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, çiftçilerin OTBİS İcmali-1’de ve ÇKS’de 2013 üretim sezonunda

kayıtlı arazi büyüklüklerinden küçük olan arazi büyüklüğü esas alınarak yapılır.

(5) OTD ödemesi, OTBİS İcmali-1’de kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik tarım

faaliyeti sona eren çiftçilerin, OTBİS İcmali-1’de kayıtlı arazilerinden organik tarım faaliyeti

devam etmek kaydı ile OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olan aynı arazilerden il/ilçe tahkim komis-

yonlarınca uygun bulunan arazilere de yapılır. Bu durumda bulunan arazi için faaliyeti devam

ettiren çiftçi adına ÇKS’de 2014 üretim sezonunda kayıtlı olması şartı aranır.

Ödeme miktarı

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, meyve sebze üretim

alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına

yapılacak destekleme ödemesi 70 TL’dir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, tarla bitkileri üretim alanları için

Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına yapılacak des-

tekleme ödemesi 10 TL’dir.

Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                                 10 Eylül 2013 – Sayı : 28761

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 132



(3) OTD ödemesi, ara ziraatı yapılan alanlarda ÇKS’ye kayıtlı 1 inci ve 2 nci ürün alanı

üzerinden hesaplanır.

(4) OTD ödemesi, 1 inci ve 2 nci üretimlerde, birim ödeme miktarı büyük olan ürün

üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 – (1) OTD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis

edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını

müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı OTD İcmal-1’le-

rine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak

olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili

kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OTD ödeme planı, OTD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ye girişinin

il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından

belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OTD ödemeleri ile

ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) OTD çalışmaları BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit

komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OTD’den yararlanmak

üzere başvuruda bulunan çiftçilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hüküm-

lerine göre yetiştirilmiş ürünler için Ek-2’de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek, bu

Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu

Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları

OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Başvurular ve başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13/1/2014 tarihin-

den itibaren 28/3/2014 günü mesai saati bitimine kadar OTD başvuru dilekçesi (Ek-1) ve uy-

gunluk belgesi (Ek-2) ile ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerek-

mektedir. Uygunluk belgesi (Ek-2)’ni başvuru sırasında getiremeyen çiftçilerin başvurusu

alınır. Ancak, bu durumda olan çiftçilerin bu belgeyi 28/3/2014 tarihine kadar teslim etmeleri

zorunludur. Bu tarihten sonra verilen uygunluk belgesi kabul edilmez ve yapılmış olan başvuru

geçersiz sayılır. Çiftçilerin uygunluk belgesini almak üzere sözleşmeli olduğu yetkilendirilmiş

kuruluşa müracaatı esnasında 2014 üretim sezonuna ait ÇKS belgelerini vermeleri esastır.
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(2) Çiftçilerin ÇKS’de 2013 üretim sezonunda ve OTBİS’te kaydı olmak zorundadır.

OTBİS’te bilgilerini tamamlatmak ve istenen uygunluk belgesini vermek çiftçinin kendi so-

rumluluğundadır.

(3) İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan OTD başvuru dilekçesi (Ek-1) ekinde yer alan

ÇKS Belgesinde, çiftçi tarafından organik tarım yaptığı belirtilen arazilerden, uygunluk bel-

gesinde uygun olarak belirtilmiş araziler ile OTBİS kayıtlarında yapılan karşılaştırmada des-

teklemeye uygun bulunan arazilerde yer alan ürünler ÇKS’de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri

MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 9/4/2014 tarihine kadar OTD

ödeme icmalleri oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine

getirilmesi halinde yararlanılabilecek OTD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç

14/4/2014 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin

OTD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar

marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi

ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı

süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra ya-

pılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye arazi mikta-

rının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu ya-

pılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’de kay-

dı olup da OTBİS’te arazi kaydı olmayan veya eksik olan, bu nedenle çıkarılacak askı icmal-

lerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemele-

rinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Hatanın düzel-

tilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz.

Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş

ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-3’te yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilen-

dirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilen-

dirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar.

Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşme-

sinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek

bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptır-

mamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe mü-

dürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin

bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin yirmi

gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait

son değerlendirmeler ise 14/5/2014-15/5/2014 tarihleri arasında yapılarak ÇKS’de ilgili bölüme

kaydedilir.
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(3) İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince iti-

raz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan

Ek-5’teki OTD İcmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine

gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OTD İcmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı

merkez ilçe OTD İcmal-2’si ile ÇKS’den alınan Ek-6’daki OTD İcmal-3’ün uyumu kontrol

edilir.

(4) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilek-

çelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler

OTD ödemesine esas teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonucunda OTD İcmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle

ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum

ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular

il tahkim komisyonuna gönderilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il mü-

dürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu so-

runlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir.

İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(7) OTD İcmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine in-

tikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas

OTD İcmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan çiftçilere ait iş ve işlemler des-

tekleme uygulamaları ayrı olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu

Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve

karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görev-

lerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması

için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı be-

yanda bulunan çiftçilerin OTD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara

bağlar. Eğer, OTD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, ger-

çeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılı-

ğına suç duyurusunda bulunulur.
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b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla OTD

ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri ha-

linde, OTD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapıl-

mamasına ilişkin karar verir.

c) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin

zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 13 – (1) OTD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Ba-

kanlık yetkilidir.

(2) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD

müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır.

Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin so-

rumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü

her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çift-

çilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(4) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kont-

roller ile uygunluk belgelerinin uyumlulukları karşılaştırılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’deki

kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edi-

lecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi

halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür.

OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler OTD uygulamasından yararlanamaz;

a) ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OTD uygulamasında bu Tebliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındakiler hariç, OTBİS

İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru

yapmayan,

ç) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kurulu-

şuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,

d) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde Ek-2’de kayıtlı uygunluk

belgesini sunamayan çiftçiler,
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e) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyük-

lüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için

yazılı başvuru yapmayan,

f) OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belir-

tilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirme-

yen ve bu düzeltmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek teyit ettirmeyen,

g) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihi olan 16/5/2014’ten

önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

ğ) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

h) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı be-

yanda bulunan ve sahte belge ibraz eden.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler OTD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi ikinci fıkrasındakiler hariç, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS

İcmali-2’de kayıtlı olmayan araziler,

b) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler,

c) Uygunluk belgesinde bulunmayan araziler,

ç) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına

sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

e) Ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar,

f) Askı listelerinde arazi bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi

sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı

başvurusu yapılmayan araziler,

g) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arazilerden yetkilendirilmiş kuruluşlara

düzelttirilmeyenler,

ğ) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 İcmalinin alınış tarihinden önce organik tarım

faaliyetinden çıkan araziler,

h) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel

Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım

arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

ı) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, OTD askı işlemleri sırasında

taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

i) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, ça-

lışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından

OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,
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j) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit

komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bı-

rakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

k) İyi Tarım Uygulamaları desteğinden yararlandırılan araziler,

l) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre he-

saplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız öde-

menin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler,

geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve

belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile dü-

zeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yet-

kilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 16/1/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Des-

tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/66),

b) 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Des-

tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/24),

c) 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Des-

tekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/47).

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 17 nci maddede yürürlükten kaldırılan tebliğlere göre yürü-

tülen iş ve işlemler aynı tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/46)

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli
Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasına, “ek-50’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Karya ek-51’de, Akkeçi ek-52’de,
Muğla Dalıcı Güvercini ek-53’te” ibaresi eklenmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan ek-51, ek-52
ve ek-53 eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI

TEBLİĞİ
(VII-128.3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada işlem görecek yatırım kuruluşu varantları

ile sertifikalarının ve ortaklık varantlarının ihracına ilişkin esaslar ile bunların niteliklerini ve
borsa düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla alım satım işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 5 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu madde-
sinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Artık değer: Yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarının nakavt olması duru-

munda ve izahnamede ya da ihraç belgesinde belirtilmesi kaydıyla, ihraççı tarafından hesap-
lanan ve yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası sahibine ödenecek tutarı,

b) Bariyer: Nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında, ihraççı
tarafından dayanak varlık veya dayanak gösterge için belirlenmiş olan ve yatırım kuruluşu va-
rantlarının veya sertifikalarının geçersiz hale geleceği veya ihraççı tarafından izahnamede ya
da ihraç belgesinde açıklanmak şartıyla daha farklı bir amaçla kullanılabilecek olan fiyat veya
değer seviyesini,

c) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan bor-
sayı,

ç) Dayanak gösterge: Borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleri ile 4 üncü maddenin
dokuzuncu fıkrasında belirtilen göstergeleri,

d) Dayanak varlık: BIST-30 endeksinde yer alan payı ve/veya BIST-30 endeksi kapsa-
mında yer alan birden fazla paydan oluşan sepeti ile  4 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında
belirtilen varlıkları,

e) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye'de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında de-
recelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde de-
recelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları
ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası de-
recelendirme kuruluşlarını,

f) İhraççı: Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları için derecelendirme kuruluşların-
dan talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk
üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan Türkiye’de veyahut yurt dı-
şında yerleşik bankalar ve aracı kurumlar ile 4 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında
yazılı kuruluşları; ortaklık varantları için payları borsada işlem gören ya da işlem görmek üzere
borsaya başvuruda bulunan ortaklıkları,

g) İlgili sermaye piyasası aracı: Ortaklık varantının ihracı ile eş zamanlı olarak ihraççı
tarafından halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası aracını,
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ğ) İskontolu yatırım kuruluşu sertifikası: Sahibine, vade tarihine kadar ya da vade tari-
hinde belirli bir dayanak varlığa ya da göstergeye piyasa değeri üzerinden belirli bir iskonto
ile yatırım yapma imkanı sağlayan ve bu iskonto karşılığında yatırımcının dayanak varlığın ya
da göstergenin yukarı yöndeki performansının önceden tanımlanmış azami bir fiyatı ya da de-
ğeri aşan kısmından feragat ettiği sermaye piyasası aracını,

h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
j) Nakavt: Bazı yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası türlerinde dayanak varlığın

fiyatının veya dayanak göstergenin değerinin ihraççı tarafından önceden belirlenmiş olan se-
viyeye (bariyer) ulaşması, bu seviyeyi aşması veya bu seviyenin altında kalması durumunda
yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının değerini yitirip geçersiz olma durumunu,

k) Ortaklık: Anonim ortaklığı,
l) Ortaklık varantı: Sahibine, vade tarihine kadar ya da vade tarihinde payları borsada

işlem gören veya görecek olan kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı paylarına veyahut payları
borsada işlem gören herhangi bir ortaklığın paylarına ilişkin olarak bu 17 nci maddede belir-
lenen uzlaşı yöntemlerinden birini talep etme hakkı veren ve ihraççılarca ilgili sermaye piyasası
aracının halka arzı sırasında ihraç edilen sermaye piyasası aracını,

m) Piyasa yapıcı: Sorumlu olduğu yatırım kuruluşu varantlarında ve sertifikalarında
piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ile likit ve sürekli bir piyasanın oluş-
masına katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak üzere, kotasyon vermekle yükümlü
olan ve borsa tarafından yetkilendirilmiş borsa üyesi aracı kurumu,

n) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
o) Turbo yatırım kuruluşu sertifikası: Dayanak varlığın fiyatına ya da dayanak göster-

genin değerine bağlı olan ve sahibine vade tarihine kadar veyahut vade tarihinde dayanak var-
lığın ya da göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya açıklanmış kullanım fiyatı ara-
sındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda bir geri ödeme hakkı sağlayan sermaye piyasası ara-
cını,

ö) Varant: Yatırım kuruluşu varantı ile ortaklık varantını,
p) Yatırım kuruluşu sertifikası: Turbo yatırım kuruluşu sertifikaları ve iskontolu yatırım

kuruluşu sertifikaları ile Kurul tarafından ihracı uygun görülen diğer yatırım kuruluşu sertifikası
türlerini,

r) Yatırım kuruluşu varantı: Sahibine, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belir-
lenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve
bu hakkın kaydi teslimat ya da nakdi uzlaşı ile kullanıldığı sermaye piyasası aracını,

s) Yetkili kuruluş: Kurulca sermaye piyasası araçlarının halka arzında satışa aracılık et-
mek üzere yetkilendirilmiş aracı kurumlar ile yatırım ve kalkınma bankalarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Varantlara ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarına İlişkin Genel Hükümler ile
İhraca İlişkin Esaslar

Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracına ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları halka arz edilerek veya

halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Ancak, yatırım kuruluşu varantları ve
sertifikaları yurt içinde tahsisli olarak satılamaz.
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(2) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları, derecelendirme kuruluşlarından talebe
bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kade-
mesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan Türkiye’de veyahut yurt dışında yer-
leşik banka ya da aracı kurumlar tarafından ihraç edilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen uzun vadeli derecelendirme notu bulunmayan Türkiye’de
yerleşik banka ya da aracı kurumlar, bu şartı sağlayan banka ya da aracı kurumlar tarafından
ihraçtan doğan yükümlülüklerin garanti edilmesi koşuluyla yatırım kuruluşu varantı ya da ser-
tifikası ihraç edebilir.

(4) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracı, derecelendirme kuruluşlarından ta-
lebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç ka-
demesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notuna sahip Türkiye’de veyahut yurt dışında
yerleşik banka ya da aracı kurum yerine, bu banka ya da aracı kurumun dahil olduğu ve TTK’da
tanımlanan şirketler topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ancak banka ya da aracı kurum sı-
fatını taşımayan başka bir kuruluş tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, talebe bağlı
olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine
denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan banka ya da aracı kurum tarafından ihraçtan
doğan yükümlülüklerin garanti edilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu va-
rantı ya da sertifikası ihraçlarında, ihraçtan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda
ihraççı ve garantör kuruluş müteselsilen sorumludur. İhraççı ve garantör kuruluşun bu amaçla
Kurula yazılı taahhüt vermeleri zorunludur.

(6) Yurt dışında yerleşik kuruluşların ihraç başvuruları, ihraççı ve/veya garantör kuru-
luşun merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasında yeterli bilgi akışı sağ-
lanması hususu dikkate alınarak değerlendirilir.

(7) İhraç başvurusu sırasında derecelendirme notunun güncel olduğunu tevsik edici bel-
gelerin ihraççı tarafından Kurula sunulması ve derecelendirme kuruluşunun derecelendirme
notuna esas teşkil eden bilgileri yatırım kuruluşu varantı ve sertifikasının vadesi boyunca yılda
en az bir sefer olmak üzere ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve dere-
celendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde notun güncellenmesini gerektiren
durumlarda düzenli olarak gözden geçirmesi zorunludur.

(8) Yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının satışı sırasında, ihraççı veya
garantör kuruluşun derecelendirme notunun bu maddede belirtilen notun altına düşmesi duru-
munda, yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraçları ihraççı tarafından durdurulur. İhraççının
ihracı durdurmaması ya da durdurmakta gecikmesi halinde, söz konusu ihraçlar Kurul tarafın-
dan durdurulur ve yeni yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracına Kurulca izin verilmez.
İhraç edilmiş ve işlem görmekte olan yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları ise işlem gör-
meye devam eder.

(9) Kurulca uygun görülmesi durumunda, 3 üncü maddede tanımlanan dayanak varlık
ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören
devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası
alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu va-
rantına ya da sertifikasına dayanak teşkil edebilirler.

(10) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracında kullanılacak izahnamenin bir-
den fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur. Kurulun izahname hazırlanma-
sına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde birden fazla belge şeklinde düzenlenerek Kurula su-
nulacak izahnameye ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan atıflarda, izahnamenin birden fazla bel-
ge şeklinde düzenlendiği hususu dikkate alınarak ilgili belge kapsamında işlem yapılır.
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Ortaklık varantı ihracına ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Ortaklık varantı ihracı için ihraççıların esas sözleşmelerinde buna

yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olması zorunludur.
Genel kurul kararının, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar ön-
görülmemişse TTK’nın 418 inci maddesi hükümlerine uygun olarak alınmış olması gereklidir.
Ortaklık varantı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Ortaklık va-
rantlarının ihraççının kendi payları üzerine yazılı olarak ihraç edilebilmesi için, ihraççının ka-
yıtlı sermaye sisteminde bulunması zorunludur.

(2) Ortaklık varantları, payları borsada işlem gören ya da görecek olan ortaklıklar tara-
fından sermaye piyasası araçlarının halka arzı sırasında, ihraççının kendi payları veyahut payları
borsada işlem gören başka bir ortaklığın payları üzerine yazılı olarak, söz konusu sermaye pi-
yasası araçlarını satın alan yatırımcılara bedelli ya da bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edi-
lebilirler. Ancak izahnamede bilgi vermek koşuluyla, bedel karşılığı satılmak üzere ihraç edi-
lecek ortaklık varantlarının toplam nominal değerinin yüzde yirmi beşi, halka arz edilmeksizin
satışa sunulabilir. Bu durumda izahnamenin yanında ayrıca ihraç belgesi verilmez. Halka arz
edilmeksizin satışa sunulacak ortaklık varantlarını satın alacak yatırımcıların ilgili sermaye pi-
yasası aracını satın alma zorunluluğu bulunmaz. Halka arz edilmeksizin satışa sunulan ortaklık
varantlarının vadesi bir yıldan az olamaz.

(3) Ortaklık varantlarının bedelsiz olarak verilmek üzere ihraç edilmesi durumunda,
bunların ilgili sermaye piyasası aracını satın alan yatırımcılara satın aldıkları sermaye piyasası
aracı ile orantılı olarak verilmesi zorunludur.

(4) Ortaklık varantlarının ilgili sermaye piyasası aracının yanında bedel karşılığı ihraç
edilmeleri halinde; ilgili sermaye piyasası aracının yatırımcı tarafından satın alınması, söz ko-
nusu ortaklık varantının da satın alınmasını gerektirmez. Bu durumda ilgili sermaye piyasası
aracının satış süresi içerisinde satılamayan ortaklık varantları iptal edilir.

(5) İzahnamede belirtilmesi kaydıyla ortaklık varantları, ihraççının talebine bağlı olarak
erken itfaya tabi tutulabilir. Bu durumda, izahnamede erken itfaya ilişkin koşullar ile ortaklık
varantlarından kaynaklanan yükümlülüklerin ne şekilde yerine getirileceğinin belirtilmesi zo-
runludur.

(6) Paylarını ilk defa halka arz edecek ihraççılar, sadece kendi payları üzerine yazılı
ortaklık varantı ihraç edebilir.

(7) İlgili sermaye piyasası aracının pay olması durumunda, bu payların sermaye artırımı
suretiyle ihraç edilmesi zorunludur.

Varantlara ve yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin genel esaslar
MADDE 6 – (1) Nitelikli yatırımcılara satılacak yatırım kuruluşu varantları ve sertifi-

kaları da dahil olmak üzere, varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının yetkili kuruluşlar
vasıtasıyla satışı ve bunların borsada işlem görmeleri zorunludur. Yatırım kuruluşu varantı ve
sertifikaları borsada piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak işlem görür. Ortaklık varantlarının
satışı, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına aracılık eden yetkili kuruluş vasıtasıyla ya-
pılır.

(2) İhraç edilecek varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının vadesi iki aydan az,
beş yıldan fazla olamaz.  5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(3) Yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının satış süresi, vadeyi geçmemek üze-
re ihraççı tarafından serbestçe belirlenir. Ortaklık varantları ise, ilgili sermaye piyasası aracının
satış süresi boyunca satılabilir.
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(4) Yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının satışa sunulduğu ilk gün, ortaklık
varantlarında ise ilgili sermaye piyasası aracının satışa sunulduğu ilk gün vade başlangıç tarihi
olarak kabul edilir.

(5) Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının nominal değeri bir kuruştan aşağı
olamaz.

(6) Dayanak varlığı BIST-30 endeksinde yer alan pay veya BIST-30 endeksi kapsamın-
da yer alan birden fazla paydan oluşan sepetin olduğu ve uzlaşı biçiminin kaydi teslimat olarak
belirlendiği yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası ihraçlarında, ihraç edilecek yatırım kuru-
luşu varantları ya da sertifikaları karşılığında işleme konu olacak paylar, ilgili ortaklığın fiili
dolaşımdaki pay oranının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Uzlaşı biçiminin nakit olarak belir-
lendiği yatırım kuruluşu varantı veya sertifikası ihraçlarında söz konusu limit uygulanmaz.

(7) Dayanak varlık ya da göstergesi, BIST-30 endeksinde yer alan pay veya BIST-30
endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet dışındaki varlık ya da göstergeler
olan yatırım kuruluşu varantlarında ve sertifikalarında, nakdi uzlaşı esaslarının uygulanması
zorunludur.

(8) Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında ihraççılar, kendi sermayelerini tem-
sil eden payları dayanak varlık olarak kullanamazlar.

(9) Kurul varantlara ve yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin genel ihraç limiti belir-
leyebilir. Bu durumda ihraççı için belirlenen ihraç limitleri, garantör kuruluş için de geçerlidir.

(10) Varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması
durumunda, Kurula yapılan başvurunun değerlendirilmesinde Kurulun yabancı sermaye piya-
sası araçlarına ilişkin düzenlemeleri de uygulanır.

İzahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanması ile bunların düzenlen-
mesinde uyulacak esaslar

MADDE 7 – (1) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin
ya da ihraç belgesinin veyahut ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin Kurulun
ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak Kurulun onayına sunulması zorunludur. Ortaklık
varantlarının ihracında, bunlara münhasır olarak ayrı bir izahname düzenlenmez. İlgili sermaye
piyasası aracına ilişkin olarak hazırlanan izahnamede ortaklık varantlarına ilişkin gerekli bil-
gilere yer verilir.

(2) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahname ya da ihraç bel-
gesi veyahut ortaklık varantlarına ilişkin hususları da içeren ilgili sermaye piyasası aracına iliş-
kin izahnamenin onaylanması amacıyla Kurula yapılacak başvurunun yetkili organ kararının
alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması zorunludur.

(3) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin ilgili sermaye
piyasası aracına ilişkin bilgilerin yanı sıra, ihraç edilecek ortaklık varantlarının özelliklerini ve
riskleri, kullanım süresine ilişkin bilgiyi, ihraç esaslarını, yatırımcılara sağladığı hakları ve bu
hakların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri, ortaklık varantının üzerine yazılı olduğu payda
meydana gelen değişikliklerde uygulanacak işlemleri içermesi zorunludur.

(4) Yatırım kuruluşu varantına ya da sertifikasına ilişkin izahnamenin ise ihraççının ve
varsa garantör kuruluşun mali durumunu, faaliyet kapsam ve sonuçlarını, yatırım kuruluşu va-
rantı ya da sertifikası ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim po-
litikasını, varsa garantörlük esaslarını, ihraç edilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının
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riskleri ve özellikleri ile satış esaslarını, dayanak varlık ve/veya göstergede meydana gelen de-
ğişikliklerde uygulanacak işlemleri, dayanak varlık ve/veya göstergenin piyasa fiyatının vade
boyunca kamuya açıklanmasına ilişkin esasları, nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları ve-
ya sertifikalarında bariyerde meydana gelecek değişikliklerde yapılacak işlemleri ve nakavt
durumu ile artık değer ödemesine ilişkin hususları, iskontolu yatırım kuruluşu sertifikalarında
dayanak varlığın ya da göstergenin azami fiyatı ya da değerine ilişkin hususları, piyasa yapı-
cılığı ve uzlaşı biçimine ilişkin esasları içermesi zorunludur.

Varant ve yatırım kuruluşu sertifikası ihracı için Kurula başvuru ve gerekli bel-
geler

MADDE 8 – (1) İhraççılar, esas sözleşmeleri veya varsa kendi özel mevzuatları uya-
rınca varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararının alınma-
sından sonra;

a) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç
belgesinin onaylanması için EK/1’de,

b) Ortaklık varantlarına ilişkin hususları da içeren ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin
izahnamenin onaylanması için EK/2’de,

c) Yurt içinde yerleşik olmaları durumunda, yurt dışında satışı gerçekleştirilecek yatırım
kuruluşu varantı ya da sertifikası ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için ise EK/3’te,

yer alan belgelerle birlikte Kurula başvuruda bulunurlar.
(2) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin Kurulca onaylanması amacıyla

Kurula gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ha-
zırlanması zorunludur.

(3) İhraççıların varant ya da yatırım kuruluşu sertifikası ihraçları için kendi özel mev-
zuatları uyarınca başka bir makam veya organın karar veya onayı gerekiyorsa, başvuru esna-
sında bu karar veya onayın bulunması şarttır.

(4) Yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarına ilişkin izahnamenin geçerlilik süresi
boyunca yapılacak halka arzlarda, ihraççılar ihraç tavanı içinde kalmak kaydıyla her tertibin
satışı için planlanan satış tarihinden en az beş iş günü önce EK/4’te yer alan belgelerle birlikte
sermaye piyasası aracı notunun ya da arz programı sirkülerinin onaylanması amacıyla Kurula
başvurur.

(5) Yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarının yurt içinde nitelikli yatırımcılara
satışında veyahut yurt dışında yapılacak ihraçlarda, Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ih-
raççıya verilmesini takiben ihraççılar, Kurulca verilen ihraç tavanı içinde kalmak kaydıyla her
tertibin satışı için tertip ihraç belgesinin onaylaması amacıyla Kurula başvurur.

(6) İzahnamesi ya da ihraç belgesi onaylanan yatırım kuruluşu varantlarının, sertifika-
larının veya izahnamesi onaylanan ilgili sermaye piyasası aracının satışından vazgeçilmesi ha-
linde, bu durum derhal Kurula bildirilir.

Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının borsada alım satımı ile aracılık
faaliyetine ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Nitelikli yatırımcılara satılan yatırım kuruluşu varantları ve sertifika-
ları da dahil olmak üzere, varant ve yatırım kuruluşu sertifikalarının alım satımı, Kurulun onayı
üzerine borsa mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında borsanın uygun
göreceği ilgili pazarda yapılır. İhraç edilecek varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının
borsada işlem görmesi için ihraççı tarafından borsaya başvuruda bulunulur.
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(2) İhraç edilen ortaklık varantlarının bir kısmının halka arz edilmeksizin satılması du-
rumunda, söz konusu ortaklık varantları da yatırımcı sayısı yönünden sermaye piyasası araç-
larının satışına ilişkin Kurul düzenlemelerinde sayı yönünden yer alan sınırlamalara tabi ol-
maksızın borsada işlem görebilir.

(3) Varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının alım satımına aracılık, işlem aracılığı
faaliyet iznine sahip aracı kurumlar tarafından Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile
yetkili kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yürütülür. Aracı kurumların müşterileriyle
varantlara ya da yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştirmeden
ve sözleşme yapmadan önce varantların ya da yatırım kuruluşu sertifikalarının işleyiş esaslarını
ve getirdiği hak ve yükümlülükleri ve söz konusu işlemlerin risklerini açıklayan ve içeriği Tür-
kiye Sermaye Piyasaları Birliğince belirlenen varantlara/yatırım kuruluşu sertifikalarına ilişkin
risk bildirim formunu kullanmaları ve bu formun bir örneğini müşterilerine vermeleri zorun-
ludur.

(4) Borsada işlem gören varantların ve yatırım kuruluşu sertifikalarının işlem sırasının
kapatılmasına ilişkin esaslar borsa tarafından belirlenir.

(5) Ortaklık varantlarının bedelsiz olarak ihraç edilmesi durumunda ortaklık varantla-
rının borsada alım satıma konu olacağı ilk güne ilişkin baz fiyat, ilgili borsa düzenlemeleri çer-
çevesinde belirlenir.

Kamuyu aydınlatma
MADDE 10 – (1) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen varant ve yatırım kuruluşu

sertifikalarına ilişkin olarak sermaye artırımı, temettü ödemesi ve benzeri nedenlerle üzerine
ortaklık varantı yazılı olan payda veya dayanak varlık ve/veya göstergede meydana gelen de-
ğişiklik nedeniyle yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının temsil ettiği haklarda
ve nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında bariyer seviyesinde herhangi
bir değişikliğin meydana gelmesi veyahut nakavt durumunun gerçekleşmesi halinde, bu hu-
susların Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde
ihraççı tarafından kamuya açıklanması zorunludur.

(2) Bu madde kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin Kurul düzenleme-
leri çerçevesinde yerine getirilmesinden ihraççılar sorumludur. Ancak yatırım kuruluşu varantı
ya da sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması durumunda, bu madde kapsamında
ortaya çıkan özel durumlar, piyasa yapıcı aracılığıyla Kurulun özel durumların kamuya açık-
lanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Piyasa yapıcı aracılığıyla ya-
pılan özel durum açıklamaları iki iş günü içinde ihraççının internet sitesinde de yayımlanır.

Kaydi ihraç ve MKK’ya bildirim zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Yurt içinde ihraç edilecek varantlar ve yatırım kuruluşu sertifikala-

rının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri
bazında izlenmesi zorunludur.

(2) Yurt dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının MKK nez-
dinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunludur. Yurt
dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları ve sertifikaları, ihraççının veya MKK üye-
sinin niteliğine göre MKK nezdinde hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu olarak tutula-
bilir.

(3) Kurul, ihraççının talebi üzerine yurt dışında ihraç edilecek yatırım kuruluşu varant-
ları ve sertifikalarının MKK nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verebilir.
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(4) Yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının üçüncü fıkra kapsamında MKK nez-
dinde kayden ihraç edilmemiş olması durumunda, yurt dışında ihraç edilecek bu tür sermaye
piyasası araçlarına ilişkin olarak ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, va-
desi, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ile ihraca
ilişkin diğer önemli hususlar ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde MKK’ya
iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi
takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.

Diğer hususlar
MADDE 12 – (1) İzahnamenin ve ihraç belgesinin içeriğine, hazırlanmasına, onaylan-

masına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahna-
medeki değişikliklere, izahname ile ihraç belgesinden sorumluluğa ve ihraççılar tarafından ya-
pılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının ihraç
ve satış esasları ile ihraççıların finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma
yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili
düzenlemelerine uyulur.

(2) Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası ihraççısının yurt dışında yerleşik olması
durumunda, izahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili piyasa yapıcının bağlı bulun-
duğı ticaret sicili; finansal raporlamaya ilişkin bildirim ve ilan yükümlülükleri ise piyasa yapıcı
aracılığıyla yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Kuruluşu Varantlarına ve Sertifikalarına İlişkin Özel Hükümler

Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında piyasa yapıcılık
MADDE 13 – (1) Nitelikli yatırımcılara satılacak yatırım kuruluşu varantları ve serti-

fikaları da dahil olmak üzere, yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin izah-
namenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanması için yapılan başvuru sırasında ihraççı ta-
rafından bir aracı kurum piyasa yapıcı olarak belirlenerek Kurula bildirilir.

(2) Piyasa yapıcıların bu görev süresince;
a) Portföy aracılığı faaliyet iznine sahip olması,
b) İç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyumu konusuyla ilgili olarak Ku-

rulun bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yıllık bazda düzen-
lenecek özel amaçlı bağımsız denetim raporunu Kurula ibraz etmiş olması,

gerekir. Bu fıkrada belirtilen şartları taşıyan aracı kurumların, kendi ihraç ettikleri ya-
tırım kuruluşu varantlarında ya da sertifikalarında piyasa yapıcı olmaları mümkündür.

(3) İhraççı ile piyasa yapıcı arasında piyasa yapıcılığının kapsamını ve şartlarını belir-
leyen bir sözleşme yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında piyasa yapıcı likidite sağlamak üzere,
ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Alım
satım kotasyonu verme zorunluluğu, borsa mevzuatında yer alan olağanüstü durumların mey-
dana gelmesi veya mücbir nedenlerin ortaya çıkması durumunda ortadan kalkar. Piyasa yapıcı
bu durumu derhal borsaya bildirir.

(4) Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, borsa tarafından belirlenir.
(5) Piyasa yapıcının faaliyetlerinin Kurul onayıyla geçici ya da sürekli olarak durdu-

rulması ya da piyasa yapıcı olmaya ilişkin şartları yitirdiğinin Kurulca tespiti veya Kurul tara-
fından onaylanacak haklı gerekçeler nedeniyle piyasa yapıcıda değişiklik olması halinde ihraççı
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tarafından üç iş günü içerisinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan bir aracı kurum piyasa
yapıcı olarak belirlenir ve Kurula bildirilir. Kurul tarafından beş iş günü içinde aksi bildiril-
mediği takdirde ilgili aracı kurum piyasa yapıcı olarak atanır.

Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracında piyasa yapıcıların sorumluluğu
MADDE 14 – (1) İhraççı, piyasa yapıcı aracı kurumun belirlenmesinde azami dikkat

ve özeni gösterir. Piyasa yapıcı, yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının alım satımı
kapsamında yaptığı işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden so-
rumludur. İhraççı, piyasa yapıcının piyasa yapıcılık kapsamında yürüttüğü işlemlerde basiretli
davranmasını teminen gerekli izleme ve kontrol faaliyetlerinde bulunur. İhraççı ve piyasa ya-
pıcı, kendi aralarında veya müşterilerle yapılacak sözleşmelerde, bu fıkrada düzenlenen so-
rumluluğu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz.

(2) İhraççının yurt dışında yerleşik olması durumunda bu Tebliğ uyarınca gerekli özel
durum açıklamalarının yapılmasından, finansal tablo ve raporların bağımsız denetimi ile ila-
nından ve Kurula gönderilmesi gereken ya da Kurulca talep edilen bilgi ve belgelerin Kurula
ya da borsaya iletilmesinden doğan sorumluluk müteselsilen ihraççı ile piyasa yapıcıya aittir.

(3) İhraççının yurt dışında yerleşik olması durumunda, Kurul tarafından ihraççıya ya-
pılacak bildirimler piyasa yapıcı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

(4) İhraççı ve piyasa yapıcı olarak belirlenen aracı kurumun mevzuat ve sözleşme gereği
birbirlerine rücu hakkı saklıdır.

Yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında nakavt durumu
MADDE 15 – (1) Nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarında,

dayanak varlığın fiyatının veya göstergenin değerinin yatırım kuruluşu varantı ya da  sertifi-
kasının vadesi içerisinde önceden belirlenmiş bariyere ulaşması ya da bariyeri aşması duru-
munda ilgili yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili
yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası, ihraççı tarafından herhangi bir değer ödemeden ya
da sıfıra yakın bir artık değer ödemesi yapılarak sona erdirilir.

(2) Nakavt durumunun oluşması durumunda artık değer, borsa düzenlemeleri çerçeve-
sinde yatırımcıya aktarılır.

(3) Nakavt olan yatırım kuruluşu varantları ya da sertifikalarının borsadaki işlem sıra-
sının kapatılmasına ilişkin esaslar borsa tarafından belirlenir.

Yatırım kuruluşu varantlarına ve sertifikalarına ilişkin ücret
MADDE 16 – (1) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin ücret aşa-

ğıdaki şekilde hesaplanır:
a) İhraççılar, onaylı izahnamenin ya da ihraç belgesinin verilmesinden önce, ihraç tavanı

kapsamındaki yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının nominal değerinin binde
ikisi oranındaki ücreti, Kurul hesabına yatırır.

b) Her tertip yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının satışı için düzenlenecek
sermaye piyasası aracı notu ya da arz programı sirkülerinin veyahut tertip ihraç belgesinin Ku-
rulca onaylanarak ihraççıya verilmesi aşamasında ücret alınmaz.

c) Yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifikalarının satışa sunulmasından altı ay sonra;
1) Bu süre boyunca her bir işlem gününde gün sonu netleştirilmiş bakiyelerin dikkate

alınması suretiyle hesaplanan tedavülde bulunan yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı
karşılaştırılarak, tedavülde bulunan yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısının en yük-
sek olduğu gün “azami tedavül günü”,
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2) Bu süre boyunca her bir işlem gününde yatırım kuruluşu varantlarının ya da sertifi-
kalarının ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması “satış fiyatı”,

3) Satış fiyatından yatırım kuruluşu varantının ya da sertifikasının nominal değerinin
çıkarılması suretiyle bulunan tutar ise “düzeltilmiş satış fiyatı”,

olarak kabul edilir. Yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası fiyatının oluşmadığı işlem
günleri, satış fiyatının belirlenmesinde hesaba katılmaz.

4) İhraççılar, azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı
ile düzeltilmiş satış fiyatının çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden hesaplanan binde iki
oranındaki ücreti, altı aylık dönemi izleyen altı iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırırlar.
İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

ç) (c) bendinde yer alan işlemlerin yapılmasını müteakip altı aylık dönemler itibariyle;
1) İlgili dönem için geçerli olan azami tedavül günündeki yatırım kuruluşu varantı ya

da sertifikası sayısı, bir önceki dönem itibarıyle geçerli olan azami tedavül günündeki yatırım
kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısı ile karşılaştırılır.

2) Yapılan karşılaştırma sonucunda bir önceki döneme göre azami tedavül günündeki
yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısında artış varsa, o günkü yatırım kuruluşu varantı
ya da sertifikası sayısı, bu defa daha önce ücreti ödenmiş yatırım kuruluşu varantı ya da serti-
fikası sayısı ile karşılaştırılır.

3) Ücreti ödenmiş yatırım kuruluşu varantı ya da sertifikası sayısına göre de bir artış
olduğunun belirlenmesi halinde, aradaki fark ilgili dönem için geçerli düzeltilmiş satış fiyatı
ile çarpılır ve bulunan tutar üzerinden hesaplanan binde iki oranındaki ücret, ihraççılarca ilgili
dönemi izleyen altı iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırılır. İlgili dekontların ve hesaplama
tablosunun bir örneği aynı gün Kurula iletilir.

(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde ifade edilen işlemler, yatırım kuruluşu varantının ya
da sertifikasının vade sonunun altı aylık dönemlere denk gelmemesi halinde vade bitiminde;
nakavt özellikli yatırım kuruluşu varantları veya sertifikalarının nakavt olması halinde ise na-
kavt tarihi itibariyle yapılır.

(3) Satış fiyatının ve azami tedavül gününün belirlenmesinde, borsa ve MKK kayıtları
esas alınır.

(4) Kurul ücretinin hesaplanması ve yatırılması ihraççının sorumluluğundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortaklık Varantlarına İlişkin Özel Hükümler

Uzlaşı yöntemleri ve kullanım hakkı
MADDE 17 – (1) Ortaklık varantlarına ilişkin kullanım hakkı;
a) Kaydi teslimat ile uzlaşı,
b) Pay ile uzlaşı,
c) Nakdi uzlaşı,
yöntemlerinin uygulanması suretiyle yerine getirilir. İlgili sermaye piyasası aracının

halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilmesi kaydıyla söz konusu uzlaşı yön-
temlerinden birinin uygulanması, ihraççı tarafından zorunlu tutulabilir.

(2) İzahnamede belirtilmesi kaydıyla kullanım hakkı ortaklık varantının vadesi içinde
ya da vade sonunda kullanılabilir.
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(3) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, or-
taklık varantı sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak
üzerine ortaklık varantı yazılan payları satın alma hakkını ifade eder.

(4) Pay ile uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, ortaklık varantı
sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık
varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki
farkı ihraççıdan pay olarak talep etme hakkını ifade eder.

(5) Nakdi uzlaşı yönteminin uygulanması durumunda kullanım hakkı, ortaklık varantı
sahibinin önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine ortaklık
varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki
farkı ihraççıdan nakit olarak talep etme hakkını ifade eder.

(6) Ortaklık varantının kullanım süresine ve esaslarına, kullanım hakkının ne zaman
doğacağına, ihraç edilecek ortaklık varantlarında hangi uzlaşı yöntemi ya da yöntemlerinin
kullanılacağına ve uzlaşı esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sermaye piyasası aracının halka
arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilir.

(7) İhraççının portföyünde bulunan ortaklık varantları kullanım hakkına konu olamaz.
Kullanım süresi
MADDE 18 – (1) Kullanım süresi, kullanım hakkının ne kadarlık bir süre için geçerli

olduğunu gösterir.
(2) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün ol-

duğu durumlarda, kullanım süresi ortaklık varantının vadesinin bitimini takip eden ilk iş gü-
nünde başlar ve beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Kullanım hakkının ortaklık
varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda, kullanım süresinin ne
olduğu ve ne zaman başlayacağı ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak dü-
zenlenen izahnamede belirtilir.

Kullanım fiyatı ve kullanım oranı
MADDE 19 – (1) Kullanım fiyatı, ortaklık varantı sahibinin, üzerine ortaklık varantı

yazılı paylara ilişkin satın alma hakkını kullanması durumunda bir pay için ödemesi gereken
fiyattır. 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında halka arz edilmeksizin satışa sunulan ortaklık
varantlarına ilişkin halka arz aşamasında belirlenen kullanım fiyatı, ilgili sermaye piyasası ara-
cının halka arz fiyatından aşağı olamaz.

(2) Kullanım oranı, ortaklık varantı sahibinin, üzerine ortaklık varantı yazılı paylara
ilişkin satın alma hakkını kullanması durumunda her bir ortaklık varantı karşılığında yatırım-
cıya verilecek pay sayısını gösterir.

(3) Kullanım oranı, ortaklık varantının vadesi boyunca değiştirilemez. Ayrıca vade içe-
risinde sermaye artırımı/azaltımı, temettü ödemesi, birleşme ve benzeri nedenlerle üzerine or-
taklık varantı yazılı olan payın fiyatını etkileyen işlemler olması durumunda kullanım fiyatının
belirlenmesinde düzeltilmiş fiyatlar esas alınır. Kullanım fiyatının düzeltilme esaslarının ilgili
sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede belirtilmesi zo-
runludur.

(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde yeniden hesaplanan kullanım fiyatı ihraççı tarafından
özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
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İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hak-
kının işleyişi ve ihraççı tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılması-
nın mümkün olduğu durumlarda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kaydi teslimat ile uzlaşı ve pay ile uzlaşı yöntemlerinde ihraççının, kullanım süre-
sinin başlangıç tarihinden en az kırk beş gün önce ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak
yapacağı tahsisli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin
onaylanması amacıyla Kurula başvuruda bulunması zorunludur. Söz konusu başvuru kapsa-
mında ihraç edilecek pay miktarı, tüm ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi
teslimat ile uzlaşı yönteminin kullanılacağı varsayılarak belirlenir.

b) Kaydi teslimat ile uzlaşı ve pay ile uzlaşı yöntemlerinde ihraççı, kullanım hakkından
yararlanılabilmesi için, kullanım süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce özel du-
rum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıklamasında; kullanım süresi, başvuru yerleri
ile kullanım hakkına ilişkin diğer hususlar belirtilir. Kullanım süresi boyunca kullanım haklarını
kullanmak isteyen ortaklık varantı sahipleri, söz konusu taleplerini yetkili kuruluş vasıtasıyla
ihraççıya iletirler. İhraççı, söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri
alır.

c) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bu-
lunan ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım oranı karşılığında verilmesi gereken
pay sayısını temsil eden tutarda sermaye artırımı yaparak, paylarını bu kişilere tahsisli olarak
kullanım fiyatı karşılığında ihraç eder. Pay ile uzlaşı yönteminde ise kullanım süresi içerisinde
ihraççı, talepte bulunan ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım fiyatı ve kullanım
oranı esas alınarak üzerine ortaklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede
esasları belirlenen borsa fiyatı arasındaki farka denk gelecek tutarda sermaye artırımı yaparak,
paylarını bu kişilere tahsisli olarak ihraç eder. İhraççının tahsisli olarak yapacağı sermaye ar-
tırımı sonucu ihraç ettiği payların ilgili yatırımcı hesabına geçmesi ile eş zamanlı olarak, talepte
bulunan kişilerin MKK nezdindeki ortaklık varantları ile kullanım süresinin sonunda, kullanım
hakkından yararlanılmaması nedeniyle ihraççının elinde kalan paylar iptal edilir.

ç) Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlan-
dığına ilişkin işlemler payların ihracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde belirlenen usul ve esas-
lar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi içerisinde kullanılmasının mümkün
olduğu durumlarda aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi teslimat ya da pay ile uzlaşı
yöntemlerinden birinin uygulanması suretiyle kullanılacak olması durumunda, ortaklık varantı
sahiplerine tahsis edilecek paylar ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak
düzenlenen izahnamenin Kurulca onaylanmasından önce ortakların yeni pay alma hakları ta-
mamen kısıtlanmak suretiyle kullanım hakkı kapsamında gerçekleştirilecek devir işlemine hazır
bir şekilde bekletilir. Bu durumda ihraççının ortaklık varantı sahiplerine yönelik olarak yapacağı
tahsisli sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması
amacıyla Kurula başvuruda bulunması zorunludur. Söz konusu başvuru kapsamında ihraç edi-
lecek pay miktarı, tüm ortaklık varantlarına ilişkin kullanım haklarının kaydi teslimat ile uzlaşı
yönteminin kullanılacağı varsayılarak belirlenir.

b) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen ve
MKK nezdinde ortaklık hesabında izlenen payların kullanım hakkı kapsamında devri, ihraççı
tarafından ve ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede
belirtilen esaslar dahilinde yerine getirilir.
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c) Söz konusu payların kullanım hakkı kapsamında devri, ihraççı tarafından borsada
işlem gördüğü pazarda birincil piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak devir son-
rası takas yükümlülüğü bu paylardan karşılanır.

ç) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen payların
kullanım hakkı kapsamında gerçekleşen devir sonuçlarına ilişkin bilgi, ihraççı tarafından her
ay sonunu takiben üç iş günü içerisinde, özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır. Ayrıca
devir işlemine hazır bekletilen payların kullanım hakkı kapsamında devrine ilişkin sürenin ta-
mamlanmasını takiben üç iş günü içerisinde, kullanım süresi boyunca gerçekleştirilen bütün
devir sonuçları ihraççı tarafından yapılacak bir özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanır.

d) İhraççı tarafından ortaklık varantı sahiplerine verilmek üzere hazır bekletilen paylara
ilişkin devir süreci, ilgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izah-
namede kullanım hakkı ile ilgili olarak belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer ve bu
paylardan satılamayanlar iptal olunur. İlgili sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak
düzenlenen izahnamede kullanım hakkı ile ilgili olarak belirlenen sürenin sona ermesinden iti-
baren on iş günü içerisinde, satılan pay tutarı dikkate alınarak çıkarılmış sermayeyi gösteren
esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş
alınmak üzere Kurula başvurulur. Kurulca uygun görüş verilmesinden sonra on beş iş günü
içerisinde madde tadil tasarısının tescili gerçekleştirilir.

(3) Sermaye artırımı da dahil olmak üzere ortaklık varantlarına ilişkin tüm işlemlerin
izahname ile kamuya yapılan diğer açıklamalara uygun olarak tam ve zamanında yerine geti-
rilmesinden ihraççı sorumludur.

(4) İhraç edilmiş ortaklık varantlarına ilişkin olarak ihraççı tarafından yapılacak sermaye
artırım işlemleri, ortaklığın ve mevcut ortakların hak ve menfaatlerinin kaybına neden olacak
şekilde gerçekleştirilemez.

(5) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün ol-
duğu durumlarda ortaklık varantının vadesinin bitimine yakın bir dönemde; kullanım hakkının
ortaklık varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ise vade boyunca
ortaklık payının borsa fiyatının kullanım fiyatından aşağı düşmesine neden olmak suretiyle or-
taklık varantı sahiplerinin kullanım haklarını kullanmalarına engel oluşturmak amacıyla ser-
maye artırımı, bölünme, borsada işlem görmeyen ortaklık paylarının dolaşıma sokulması ya
da ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olan ortakların pay satışı suretiyle tedavülü artırıcı ve
benzeri işlemlerin yapılmaması esastır. Ancak bu tür sonuçları doğuracak işlemlerin yapılabil-
mesi, ortaklık varantı sahiplerinin işlem öncesinde kullanım haklarını nakdi uzlaşı ile kullan-
malarına imkan verilmesi suretiyle mümkündür. Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin kanuni
zorunluluklar ile Kurulun pay ihracına ilişkin düzenlemelerinde yer alan satışa hazır bekletilen
payların ihracına ilişkin hükümler saklıdır.

(6) Kullanım hakkının ortaklık varantının vadesi sonunda kullanılmasının mümkün ol-
duğu durumlarda ortaklık varantının vadesinin bitimine yakın bir dönemde; kullanım hakkının
ortaklık varantının vadesi içinde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda ise vade boyunca,
ortaklık payının borsa fiyatının kullanım fiyatının üstüne çıkmasına neden olmak suretiyle
ortaklık varantı sahiplerinin kullanım haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla sermaye
azaltımı, ortaklığın kendi paylarını geri satın alması ya da ortaklığın yönetim kontrolüne sahip
olan ortakların pay alımı suretiyle tedavülü azaltıcı ve benzeri işlemler yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili giderlerin tamamı ihraççıya aittir.

10 Eylül 2013 – Sayı : 28761                                 RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 165



Payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın payları üzerine yazılı olan or-
taklık varantlarının kullanım hakkına ve kullanım hakkı kapsamında ihraççı tarafından
temin edilecek paylara ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) İhraççının kullanım hakkı kapsamında ortaklık varantı sahiplerine
verilmesi gereken payları hangi surette temin edeceğine ilişkin bilgilerin ilgili sermaye piyasası
aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede açıklanması zorunludur.

(2) İhraççı, kullanım hakkından yararlanılabilmesi için, kullanım süresinin başlangıç
tarihinden en az on beş gün önce özel durum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıkla-
masında; kullanım süresi, başvuru yerleri ile kullanım hakkına ilişkin diğer hususlar belirtilir.
Kullanım süresi boyunca kullanım haklarını kullanmak isteyen ortaklık varantı sahipleri, söz
konusu taleplerini yetkili kuruluş vasıtasıyla ihraççıya iletirler. İhraççı, söz konusu bildirimin
kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

(3) Kaydi teslimat ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bu-
lunan ortaklık varantı sahiplerine kullanım fiyatı karşılığında kullanım hakkına konu payları
temin eder. Pay ile uzlaşı yönteminde kullanım süresi içerisinde ihraççı, talepte bulunan ortaklık
varantı sahiplerine yönelik olarak, kullanım fiyatı ve kullanım oranı esas alınarak üzerine or-
taklık varantı yazılan payların kullanım fiyatı ile izahnamede esasları belirlenen borsa fiyatı
arasındaki farka denk gelecek tutardaki payları temin eder. Söz konusu payların ilgili yatırımcı
hesabına geçmesi ile eş zamanlı olarak talepte bulunan kişilerin MKK nezdindeki ortaklık va-
rantları iptal edilir.

(4) Kullanım hakkına konu payların temini de dahil olmak üzere ortaklık varantlarına
ilişkin tüm işlemlerin, izahname ile kamuya yapılan açıklamalara uygun olarak tam ve zama-
nında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili giderlerin tamamı ihraççıya aittir.
Payların tahsisinde öncelik hakkı
MADDE 22 – (1) İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının

kullanım hakkı kapsamında ihraç edilecek ve ihraççının artırılacak sermayesini temsil eden
payları TTK’nın 461 inci maddesiyle ortaklara tanınan yeni pay alma hakkı da dahil olmak
üzere, her türlü önceliklerden öne alınarak ortaklık varantı sahiplerine tahsis olunur.

(2) İhraççının kendi payları üzerine yazılı olan ortaklık varantlarının kullanım hakkı
ile ilgili olarak ihraççı tarafından yapılacak sermaye artırımlarında, Kurulun ilgili düzenleme-
lerinde yer alan tahsisli satışlarda satışa başlanmasına ve satışın tamamlanmasına ilişkin süre-
lere uyulması gerekmez.

Kullanım hakkının sona ermesi ile ortaklık varantlarından kaynaklanan yüküm-
lülüklere ilişkin özellikli durumlar

MADDE 23 – (1) İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine
rağmen kullanım hakkından yararlanmayan ortaklık varantı sahiplerinin bu hakları kullanım
süresinin sonunda ortadan kalkar ve bu ortaklık varantları iptal edilir.

(2) Ortaklık varantlarının vadesi boyunca ihraççının herhangi bir birleşme ya da dev-
ralma işlemine taraf olmak suretiyle tasfiyesiz infisah etmesi durumunda, daha önce ihraç ettiği
ortaklık varantlarından kaynaklanan yükümlülükleri devralan veya yeni kurulan ortaklığa geçer.

(3) Ortaklık varantlarının vadesi boyunca ihraççının tasfiye haline girmesi suretiyle
sona ermesi durumunda ortaklık varantlarının akıbetinin ne olacağına, ilgili sermaye piyasası
aracının halka arzına ilişkin olarak düzenlenen izahnamede yer verilir.
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Ortaklık varantlarına ilişkin ücret
MADDE 24 – (1) İlgili sermaye piyasası aracına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin

tesliminden önce ihraççılar tarafından;
a) Bedelsiz olarak verilecek ortaklık varantlarının nominal değeri üzerinden,
b) Bedel karşılığında satılacak ortaklık varantlarının ise, nominal değerin altında olma-

mak üzere, ihraç değeri üzerinden
hesaplanacak ücretin Kurul hesabına yatırılması zorunludur.
(2) Ortaklık varantlarına ilişkin ücretin hesaplanmasında Kurulun borçlanma araçlarına

ilişkin düzenlemelerinde yer alan oranlar esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

İhraççı ve ilişkili taraflarca yapılan işlemler
MADDE 25 – (1) Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen varant ve yatırım kuruluşu

sertifikalarında ihraççı, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlar ile yakından ilişkili
kişiler veya Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraf-
larca varanta ya da yatırım kuruluşu sertifikasına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım satım iş-
lemleri günlük olarak, piyasa yapıcı tarafından gerçekleştirilen diğer işlemler ise haftalık olarak
Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya
açıklanır. İhraççının aynı zamanda piyasa yapıcı olması durumunda, gerçekleştirilen işlemlerin
haftalık olarak kamuya açıklanması yeterlidir.

(2) Yatırım kuruluşu varantlarına ya da sertifikalarına ilişkin olarak birinci fıkrada yer
alan kişiler tarafından verilen alım satım emirleri piyasa yapıcı aracılığıyla borsaya iletilir.

Benzer sermaye piyasası araçlarına ilişkin başvuruların Kurulca sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Varantlara ya da yatırım kuruluşu sertifikalarına benzer nitelikli ol-

duğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahnamenin ya da ihraç bel-
gesinin Kurulca onaylanmasına ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması
suretiyle sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 27 – (1) 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

taklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri:III, No:36) ile 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Ku-
ruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri: III, No: 37) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına
ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:36) ile Aracı Kuruluş Varantla-
rının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III,
No: 37)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı

tarafından karara bağlanmamış başvurular, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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10/9/2013 
ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Eylül 2013 

SALI 
Sayı : 28761 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF ARAÇLARDA 
KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM SİNTERLİ KOMPOZİT FREN PABUCU 

SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/125449 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05 
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2 Kalem Sinterli Kompozit Fren Pabucu 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 11/10/2013 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-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. 7595/1-1 
—— • —— 

ALÜMİNOTERMİT KAYNAĞI KİTİ TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/122618 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 1500 Ad. R260 kalitesinde 60E1 Raya uygun 

alüminotermit kaynağı kiti temini. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 01/10/2013 T. Saat: 14.00’da yapılacaktır. 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 01/10/2013 Saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7541/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 
1 - Aydın PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Aydın ili Merkez ilçesi, Zafer 

Mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 790 ada, 44 parsel nolu 504,00 m² arsalı taşınmaz mal 
kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. 
No: 09102-AYDIN adresinde olup, telefon no: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481 dir. 

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik 
İşler Müdürlüğü 417 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak 
temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 
teklif mektubu ile birlikte 54.480,00-TL (Elli Dört Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası)’lik geçici 
teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için 
adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2013 yılı içerisinde alınmış kayıtlı 
bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her 
sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 02.10.2013 saat 10:30’a kadar Aydın PTT 
Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 417 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli 
taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 
6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 02/10/2013 Çarşamba günü ve saat 10:30’da Aydın PTT 

Başmüdürlüğü Binası 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  
7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli KDV hariç 908.000,00-TL (Dokuz Yüz Sekiz 

Bin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 54.480,00-TL (Elli Dört Bin Dört Yüz Seksen Türk 
Lirası) dir. 

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 
Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 
İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi değildir. 
İlan olunur. 7465/1-1 —— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 21.417,00 TL arasında değişen; 
24/09/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL ile en 
çok 2.141,70 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kapalı Kasa Kamyonet, 
Minibüs, Kamyonet, Motorsiklet ve motorsiklet hurdası cinsi 48 adet araç; açık artırma suretiyle 
Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve 
Oda Tiyatrosu Salonunda 25/09/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 7569/1-1 
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5 KALEM YAŞAM KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mersin İkmal Destek Komutanlığı 

ihtiyacı 5 kalem yaşam konteyneri, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygun olarak ve sözleşmeyi müteakip en geç 90 gün içinde ihtiyaç sahibi Kuruma teslim edilmek 

kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ 

1 5 Kalem Yaşam Konteyneri 130.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.09.2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurumca adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7637/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Bayındır Belediye Başkanlığından: 

1 - Bayındır Belediyesi imar planı içinde, mülkiyeti belediyemize ve Neriman BECET ve 

müştereklerine ait Demircilik Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde ve imarın 1231 Gc pafta, 636 

ada, 1 parseldeki 6.003,67 m2 miktarındaki arsada ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve 

sözleşme hükümleri gereği kat karşılığı konut inşaatının yaptırılması 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/A maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

İşin tahmin edilen bedeli 5.850.069,69 TL + KDV olup, geçici teminatı 175.502,09 TL’dir. 

İhale 115.000,00 TL muhammen bedel üzerinden artırım şeklinde yapılacaktır. 

2 - İhale 26/09/2013 Perşembe günü saat 10:00 da Bayındır Belediyesi Meclis Toplantı 

Odasında yapılacaktır. 

3 - Bu İşin ihale Şartnamesi 500,00 TL (BEŞYÜZ TL) bedel karşılığında 25/09/2013 saat 

17:30’a kadar Bayındır Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. 

İhale şartnamesi satın almayanlar ihaleye katılamayacaklardır. 

4 - İhaleyle ilgili ihale şartnamesi ve ihaleyle ilgili diğer evrak ücretsiz olarak Bayındır 

Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin “Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine” ihale 

şartnamesine ek özel şartnameye “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katılma 

Yönetmeliğine" ve 2. maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru 

dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 25/09/2013 

Çarşamba günü saat 17:30’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösterir belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan 

alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi, 

e) Son 5 yıla ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge, 

f) Mali durum bildirimi ve belgesi, 

g) Yapı araçları taahhütnamesi, 

h) Teknik personel taahhütnamesi, 

i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgesi, 

j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

1) Yer görme belgesi 

m) Dosya alındı belgesinin aslı, 

n) İhale şartnamesi ve özel şartnamede istenilen diğer belgeler, 

o) Müteahhitlik yaptığına dair belge (A Grubu) veya Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere 

dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşlere uygun 

benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı, 

p) Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 

İstekliler; ihale konusu iş ile ilgili TSE’den Uluslararası Akreditasyon Formu karşılıklı 

tanınma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşlarından alınmış ISO 9001; 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin verilmesi, ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite 

Belgeleri idarece tercih sebebi olabilecektir. 

v) Bayındır Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünce tanzim edilecek yeterlilik belgesi 

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Bayındır Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. 

6) İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 26/09/2013 Perşembe günü saat 10:00’a 

kadar Bayındır Belediyesi’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 7422/1-1 
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YAMAÇPARAŞÜT KANADI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 6 adet yamaçparaşüt kanadı 

alımı 25 Eylül 2013 Çarşamba günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 – 303 73 79 7597/1-1 

————— 

DİKENLİ TEL ÇEKİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1. Türk Hava Kurumunun Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy hudutlarında bulunan 

arsasına beton direkli galvaniz kaplamalı dikenli tel çekilmesi (5100 mt.) ve 2 adet çit kapısı 

yaptırılması işi 24 Eylül 2013 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 

Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 

THK Balıkesir Şube Başkanlığı’ndan (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. 

Yalçın Apt. Kat: 3 BALIKESİR) veya THK Ayvalık Şube Başkanlığı’ndan (Atatürk Bulvarı 

Sural Pasajı Kat: 1 No: 50 Ayvalık/BALIKESİR) temin edebilirler.  

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 52 - 303 73 55 - 303 73 78 

 THK Balıkesir Şube Başkanlığı (0 266) 241 11 36 

 THK Ayvalık Şube Başkanlığı (0 266) 312 12 82 7598/1-1 

————— 

PARAMOTOR VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

1. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan aşağıda belirtilen 4 kalem 

paramotor ve malzemelerinin alımı 25 Eylül 2013 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif 

alma usulüyle ihale edilecektir. 

 

S.NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ MİKTARI 

1. PARAMOTOR  6 ADET 

2. PARAMOTOR YEDEK PARAŞÜTÜ 6 ADET 

3. AGAMA CAN YELEĞİ 6 ADET 

4. PARAMOTOR KASKI 6 ADET 

 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 303 73 79 7599/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Konya Ereğli Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada, 24 parsel üzerine yapılacak 26 daire 

ve sosyal bölümlü 1 blok ile, Şinasi Mahallesi 19 LI pafta, 1348 ada, 6 parsel üzerine yapılacak 

olan 400 daireli 10 bloğun kat karşılığı inşaatı birlikte değerlendirilerek yapım işi 2886 sayılı 

kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 

Muhammen Bedeline İlişkin Esaslar: 
 

S. 

No 

Mahalle 

Ada/Parsel 

Alanı m². 

İmar 

Durumu 

Muhammen Bedel (Kat 

Karşılığı olarak istenen konut 

adedi ve nakit para miktarı) 

(Yapı yaklaşık maliyetleri ve 

birim fiyat analizine göre 

%25 müteahhit karı hariç) 

İşin 

Muhammen 

Bedeli 

İşin 

Geçici 

Teminatı 

1 

Cahı 

Mahallesi 

19 Ada 24 

Parsel 

3403,81 m². 

Resmi 

Kurum 

İnşaatın yapılacağı toplam 

alan yaklaşık 3.403,81 m² dir. 

19 ada, 24 parsel için 

Muhammen Bedeli Zemin+26 

Daire (projesindeki binanın 

tamamı Belediyede kalacaktır.) 

(Zeminde. Spor Salonu, Lokal 

ve 2 adet daire/mesken vs.) 

2.815.928,14 

TL 

84.477,85 

TL 

2 

Şinasi 

Mahallesi 

1348 Ada 6 

parsel 

16625,24 m². 

E-2,80 

Ayrık 

Konut 

İnşaatın yapılacağı toplam 

alan yaklaşık 16625,24 m² dir. 

1348 ada, 6 parsel için 

Muhammen Bedel 50.000,00 

TL+ G blok. 3.4.5.6 ve 7 ncı 

normal katlarda bulunan 4 er 

adet olmak üzere toplam 20 

adet daire olup, 

 

TOPLAMDA: Cahı Mahallesinde 

ki 19 ada 24 parselde yapılacak 

yapının (Zemin+26 Daire) 

tamamı + 50.000,00TL. ve 

Şinasi Mah. 1348 ada 6 

parsele yapılacak bloklardan G 

blok 3,4,5,6 ve 7 ncı normal 

katlarda bulunan 4 er adet 

olmak üzere toplam 20 adet 

daire 

(50.000+ 

1.198.677,84) 

TOPLAM 

1.248.677,84 

TL. 

37.460,34 

TL 

 

İhale 27/09/2013 tarihinde Saat: 14.00’da Konya Ereğli Belediyesi Encümen Odası İhale 

Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Konya Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilecektir. 

Son müracaat 27/09/2013 günü Saat: 12.00’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. 
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İhale Katılımcılarından istenen belgeler:  

a) İç Zarf:  

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf. 

• Pay Cetveli (doldurulmuş, işaretlenmiş ve hazırlanmış olacak) 

b) Dış Zarf:  

• Kanuni ikametgahı ve yazışma adresini gösteren adres beyanı (gerçek kişiler için 

muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikamet belgesi, tüzel kişiler için yazılı adres 

bildirgesi.  

• Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair 

belge ibraz etmesi. (yılı içerisinde) 

• Noter tasdikli imza sirküleri. 

• Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişiler için yetkili 

organların ihaleye katılma kararları ve katılacaklara verilen yetki belgesi. 

• Geçici teminat toplam muhammen bedelin %3 ü olup, Teminat mektubu ve eki teyit 

yazısı, bankaya yatırıldığına dair dekont veya Belediye veznesine yatırıldığı takdirde alındı 

makbuzu olarak zarfa konulacaktır. (Bankaya yatırılması halinde TC Ziraat Bankası Ereğli Şubesi 

TR 41 0001 0001 6938 9258 6850 06 nolu hesaba yatırılacaktır.) 

• İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilikler 

yukarıda istenilen belgeleri kendi adına ayrı, ayrı vereceklerdir. 

• Makine ekipman taahhütnamesi. 

• Teknik personel taahhütnamesi. 

• İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı ve 4734 sayılı yasalar kapsamında yasaklı 

olmadıklarına dair yazılı beyan vermek. 

• Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler. (İsteklinin bilançosu veya eş değer 

belgeleri, Gelir tablosu veya taahhüdü,) 

• İstekli şartname ve eklerinde belirtilen hususlara göre teklif verecektir. 

• Vergi dairesinden ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış borcu yoktur belgesi.  

• İhale ayı itibariyle SGK borcu olmadığına dair belge, 

• İş deneyim belgesi.(Yapılacak toplam inşaat maliyet bedeli % 25 müteahhit karı hariç 

olan 26.789.484,94 TL. nin  %20 sinden az olmamak üzere ihale konusu iş ve benzer işlere ait son 

üç yılda yapılan iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması,) 

• Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. 

• İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Ereğli Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi. 

• Bu işin şartnamesi 500.00 TL (Beş yüz Türk lirası) bedel karşılığında, Ereğli Belediye 

Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir. İhale dosyası almayanlar ihaleye 

katılamayacaklardır. 

• İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle 

beraber sunacaktır. 

• İhaleye girecek Tüzel ve Gerçek kişiler yukarıda istenen belgelerin aslını ibraz etmek 

zorundadırlar. 

ilan olunur. 7612/1-1 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2013 – Sayı : 28761 

 

AKARYAKIT İSTASYONU SATILACAKTIR 

Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

Madde 1- Mülkiyeti Şirketimize ait olan ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1, 35/a ve 5577 Sayılı Kanun ile değişik 40. Maddesinin 1. 

Fıkrası hükümlerine uygun olarak “Kapalı Teklif Usulüne” göre yapılacak, kapalı tekliflerin 

değerlendirilmesi sonucunda şartnameye uygun olan en yüksek bedelli ilk üç teklifi veren 

istekliler arasında açık arttırma düzenlenecektir. 

Kurum Adı : Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi 

Adresi : Alsancak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No. 06 

Kat. 06 Daire 11 Konak-İZMİR 

Telefon No : (232) 422 10 40 

Fax No : (232) 464 48 59 

Elektronik Posta Adresi : info@mer-bel.com 

İlgili Birim : Merbel A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Madde 2 - İhalesi yapılacak olan taşınmazın ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir; 

a) İli : İzmir 

b) İlçesi : Balçova 

c) Mahalle/Köyü : İnciraltı Mahallesi 

d) Pafta No/Cilt No : 22K-313 22K-2D pafta/23 Cilt 

e) Ada No/Sayfa No : 6165 ada/2251 Sayfa 

f) Parsel No/Sıra No : 5 Parsel 

g) Yüzölçümü : 3.559 m2 

h) Ana Taşınmaz Niteliği : Arsa (Ana taşınmaz üzerinde halen faaliyette 

bulunan akaryakıt istasyonu mevcuttur) 

i) İmar Durumu : Ana taşınmaz üzerinde; 3.80 metre yükseklikte 

E=0.50 nispetinde 1 katlı %33 çatı meyilli akaryakıt 

istasyonu yapılabilir. 

j) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

k) Tapudaki Şerhler : 28.12.2014 tarihine kadar kira sözleşmesi mevcuttur. 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; 

a) İhale usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1, 35/a 

ve 5577 Sayılı Kanun ile değişik 40. Maddesinin 1. 

Fıkrası hükümlerine uygun olarak “Kapalı Teklif 

Usulüne” göre yapılacaktır. 

b) İhalenin yapılacağı yer : KONAK BELEDİYESİ FUAR EVLENDİRME 

DAİRESİ SALONU KÜLTÜRPARK (FUAR) 

İZMİR 

c) İhale tarihi ve saati : 30/09/2013, saat: 13:00 

e) Son teklif verme tarihi ve saati : 30/09/2013, saat: 12:00 
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f) İhale Şartnamesi : Merbel Genel Müdürlüğünden alınabilir. Ayrıca 

ücretsiz olarak görülebilir. 

g) Şartname Bedeli : 1.000,00.-TL. 

h) Tekliflerin verileceği yer : MERBEL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alsancak 

Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No. 06 Kat. 06 

Daire 11 Konak-İZMİR 

Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye 

ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin 

sorumluluğundadır.)  

Madde 4 - İhale konusu taşınmaz malın toplam muhammen bedeli 23.020.000,00.-TL. 

(yirmi üç milyon yirmi bin.-Türk Lirası) geçici teminat miktarı ise muhammen bedel üzerinden 

%25 oranında olup; 5.755.000,00.-TL. (beş milyon yedi yüz elli beş bin.-Türk Lirası) dır.  

İhale bedeli, ihale onayından sonra bir kerede ödenecektir. Satış bedeli (ihale kararının 

tebliğinden sonra) 15 gün içerisinde peşin ödenecektir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda 

ferağı verilmeyecektir. 

Madde 5 - İhaleye Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerden: 

İhaleye katılmak isteyen istekliler, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

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

elektronik posta adresi, 

a- Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi (ihale tarihinden 

geriye doğru 1 aylık dönem içerisinde temin edilmiş olacak), 

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış belge, 

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi, 

3) Teklif mektubu, 

4) Geçici teminat, 

5) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

6) Taşınmaz için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat; 

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir. 

Madde 6 - 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar. 

Madde 7 - Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Madde 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi 

hükümleri uygulanacaktır. İlan olunur. 7589/1-1 
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HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR 

İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ 

Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 

Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Hek ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar 

ile hurda malzemelerin mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 

a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 

Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube 

Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen 

Cad. No:11    06100 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 39 54 - Fax : 0 312 462 39 56 

c) Elektronik posta adresi  : --- 

2 - Mübadele Konusu İdare  

Tarafından Verilecek Malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  : 1 - Muhtelif Marka ve Model Taşıt (65) adet  

2 - Hurda Panzer ve Zırhlı araç (11) adet (72.225) 

kg  

3 - Muhtelif Hurda Malzeme (62) adet  

4 - Değişik ebatlarda karkas lastik (19.590) kg  

5 - Oto yedek malzemesi (1012) kalem 

Durumu ve özellikleri (mübadelesi 

yapılacak taşıtların modeli, markası, 

motor hacmi ve gücü, kilometresi, 

faal olup olmadığı ve hasar durumu 

ile malın cinsi, markası, modeli, 

miktarı ve faal olup olmadığı) : Mübadelesi yapılacak taşıt ve malların durum ve 

özelliği ile ilgili bilgiler Mübadele Şartnamesinde 

veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu İdare  

Tarafından Alınacak Malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı  : 1 - Toyota Avensis 1.6 Elegant marka gümüş gri 

renk taşıt (8) adet  

2 - Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium M/M marka 

Dizel beyaz renk taşıt (1) adet  

3 - Asus UX31A-C4027H 13,3/i7 3517U marka 

Laptop (1) adet  

4 - Bilgisayar Seti (Teknik şartnamesinde belirtilmiştir) 

(5) adet 

Durumu ve özellikleri : Taşıtlar (0) km 2014 model, Laptop ile Bilgisayar 

Setleri yeni ve kullanılmamış olacaktır. 
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4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ 

Malların Teslim Etme yeri : Mübadelede teklif edilen taşıtlar; Emniyet Genel 

Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı 

Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km 

Yenimahalle / ANKARA adresine, Laptop ve 

Bilgisayarlar Setleri ise; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

Ayrancı Mah. Selimiye Cad. No:17 

Çankaya/ANKARA adresine bir defada teslim 

edecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/ 

Malların Teslim Alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar; Emniyet 

Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı Ulaştırma Şube Müdürlüğü Kamyon 

Garajı Büro Amirliği İstanbul Yolu 7. km Bölge 

Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle / 

ANKARA adresinden, Hurda Panzer ve Zırhlı 

araç, Muhtelif Hurda Malzeme, Değişik ebatlarda 

karkas lastik ve Oto yedek malzemesi ise İdari ve 

Mali İşler Dairesi Başkanlığı Fabrika Kademeler 

Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No:7/B 

Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim 

alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım 

Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat 

Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 

Çankaya / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20/09/2013 günü saat: 14:00 

7 - Değer Tespit Komisyonu  

Tarafından Belirlenen  

Tahmini Bedel : 514.891,71-¨ (Beş yüz on dört bin sekiz yüz 

doksan bir Türk Lirası yetmiş bir Kuruş) 

8 - İdare Tarafından Alınacak  

Malın/Malların Tahmini Bedeli : 543.443,16-¨ (Beş yüz kırk üç bin dört yüz kırk üç 

Türk Lirası on altı Kuruş) 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 16.303,30-¨) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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, 
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ç) 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi, 

istenir. 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel 

Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. 

kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11   06100 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 

100,00-¨ (yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 

olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 20/09/2013 günü saat: 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve 

Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 

Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda ve kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki 

taşıtlar; Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ulaştırma Şube 

Müdürlüğü Kamyon Garajı Büro Amirliği İstanbul Yolu 7. km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü 

Yanı Yenimahalle / ANKARA adresinde, Hurda Panzer ve Zırhlı araç, Muhtelif Hurda Malzeme, 

Değişik ebatlarda karkas lastik ve Oto yedek malzemesi ise İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No: 7/B Yenimahalle / ANKARA 

adresinde görülebilir. 

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

günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7573/1-1 
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MUĞLA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 

İŞİ İMTİYAZ HAKKININ DEVRİ YOLUYLA İHALE YAPILACAKTIR 

Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliğinden: 

1. MUKAD-BİR (Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği) üyesi olan 

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. Maddeleri'nin kendilerine vermiş olduğu 

katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, değerlendirilemeyen nihai 

atıkların bertarafı ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaların yapılması 

yetkisini Birlik Tüzüğü'nün 5. Maddesi çerçevesinde, Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve 

İşletme Birliğine (İdare) yetki devrinde bulunmuşlardır. Bu düzenlemeler doğrultusunda Muğla 

Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği, MUĞLA EKAY (Muğla Entegre Katı Atık 

Yönetimi) Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşi için İmtiyaz Hakkı Verilmesi İhalesi İşini 

İmtiyaz Hakkı verilmesi hususunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi 

çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile ihale edecektir.  

2. İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, Katı Atık Toplama ve Nakli ile 

İdare adına, Muğla Merkez Akkaya Köyü Sarıotluk Mevkiinde bulunan ve Milli Emlak Genel 

Müdürlüğünden 5, 6, 20, 21 pafta ve 2871, 2872, 2873 parsel numaralı taşınmazlar ile 20 pafta ve 

246 parsel numaralı taşınmazlar ile kamulaştırılan ve mülkiyeti idaremize ait olan 20 pafta ve 

191, 192 parsel numaralı, 21 pafta 182, 183, 184, 185 parsel numaralı, 6-20 pafta 193 parsel 

numaralı, 5-20-21 pafta 186 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan ve toplamda yaklaşık 24,34 

hektarlık taşınmaz üzerinde kurulacak olan ve maliyeti Yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle 

EKAY (Entegre Katı Atık Yönetim) Sistemi Tesisi inşaası ile bunların, imtiyaz süresince her 

türlü kar ve zararı Yüklenici'ye ait olmak üzere 29 (yirmidokuz) yıl süresince işletilmesi; bakım 

onarım ve yenilenmelerinin muntazaman yapılması ve imtiyaz süresi sonunda bütün tesislerin her 

türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılabilir durumda, bedelsiz olarak İdareye devrini 

kapsamaktadır. 

3. İhale 24/09/2013 Salı günü saat 14.00 de; Müştakbey Mahallesi Belediye Sokak No: 6 

adresinde bulunan Muğla Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odasında yapılacaktır. 

4. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri son teklif verme saati olan 12:00’e kadar mesai 

saatleri içerisinde MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No:11 Muğla Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı Atık Depo Yapma ve 

İşletme Birliği odasından ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 2.000,00 (ikibin Türk Lirası) 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve 

eklerini satın almaları zorunludur.  

5. İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 50.500.000,00 (ellimilyonbeşyüzbin Türk 

Lirası) TL'dir.  

6. İstekliler ihale konusu işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat 

mektubu vereceklerdir. 

7. İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, istenilen belgeleri 

24/09/2013 Salı günü saat 12:00'e kadar, MUKAD-BİR, Şeyh Mah. Belediye Sok. No: 11 Muğla 

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Düzenli Katı 

Atık Depo Yapma ve İşletme Birliği odasına teslim etmeleri gerekmektedir. 

7.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 

7.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi;  
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a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) 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,  

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

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) 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,  

7.4. İdari Şartnamenin Madde 10’unda (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.  

7.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

7.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

7.7. İdari Şartname’nin Madde 18’i çerçevesinde var ise alt yükleniciye yaptırılması 

öngörülen işlerin listesi. 

7.8. İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10’undan az olmamak üzere, istekli 

tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 

bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. Bu maddedeki 

koşullar isteklilerin ortaklarından biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. 

7.9. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000,00 TL (ikimilyon Türk Lirası) 

olması zorunludur. 

7.10. İdari şartnamenin 7.3.3 Maddesinde belirtilen taahhütname. 

7.11. İhale konusu işler veya işlerin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, donanım, mali güç ve 

uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan 

a) Son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile en az ortalama 150 ton/gün evsel katı 

atık (çöp) toplama ve taşıma işini en az 1 (bir) yıl süre ile yapmış olduğunu ve 

b) Son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile en az ortalama günlük atık miktarı 100 

ton/gün olan katı atık düzenli depolama tesisinin işletilmesi işini yapmış olduğunu ve 

c) Son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile katı atık düzenli depolama tesisi 

projelendirme işini yapmış olduğunu veya 

a) Son 10 (on) yıl içerisinde; tek bir sözleşme ile katı atık düzenli depolama tesisi 

projelendirme işini yapmış olduğunu ve 

b) Son 10 (on) yıl içerisinde; en az ortalama 100 ton /gün olan katı atık düzenli depolama 

tesisinin inşaatını ve işletilmesini yapmış olduğunu” gösteren belgeler idareye sunulacaktır. Bu 

maddede benzer iş olarak sayılan işlerin, İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu 

veya özel sektörde yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul 

edilecektir. 

İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde kuruculardan en az %51 

hisse sahibi olan birinin; ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan en az %51 hisse sahibi olan 
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birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin ortakları ile bu ortakların ortakları 

ve/veya bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul 

edilecektir. 

7.12. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için iş ortaklığı 

beyannamesi. 

7.13. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

7.14. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı. 

7.15. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 

güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale ilan 

tarihinden sonra alınacak belgeler. 

7.16. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan; kullanılacak teknolojilerin tanımları, 

ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi 

öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar. 

7.17. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Belgesi 

7.18. Bünyelerinde Katı Atık Yönetimi konusunda en az beş yıl tecrübeli iki adet Çevre 

Mühendisi bulunduğuna dair belgeler ve sözleşme konusu işin sona erme tarihine kadar 

bünyesinde bu niteliklerde personel çalıştıracağına dair taahhütname. 

7.19. En az 3 yıl deneyimli 3 adet Çevre Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Makine 

Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet İş 

Güvenliği Uzmanı, en az 3 yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi, en az 3 yıl deneyimli 1 adet 

Bilgi İşlem Uzmanı istihdam edileceğine dair taahhütname. 

8 Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait 

olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 

Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 

Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 

sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması 

kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri 

Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında 

belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler 

içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu 

anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

10. Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece bir tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

11. Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak açılmadan 

iade edilecektir.  

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 7608/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı) 35 gün Pancar Analiz 

Laboratuarı Hizmeti 22 kişi ile [(± % 20 toleranslı) 770 yevmiye] Şartname ve Sözleşme 

esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede 

tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması 

halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/119103 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde (± % 20 

toleranslı) 35 gün (± %20 toleranslı) 770 yevmiye 

Pancar Analiz Laboratuarı hizmeti işlerinin 

yapılmasıdır (132 yevmiye Ulusal bayram ve genel 

tatil günleri). Hizmetin ifası için Lise ve dengi 

meslek lisesi mezunu 22 işçi gerekmekte olup, iki 

vardiyada halinde toplam 22 eleman çalıştırılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 2013/2014 kampanya dönemi başlangıç tarihi 

itibariyle işe başlanacak olup, Tahmini (± % 20 

toleranslı) 35 gün süreyle ilgili hizmet 

yaptırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 20/09/2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2 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, 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: İstenmemektedir. 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler 

Hizmetin yerine getirilmesi için elemanlar 18 yaşından küçük 45 yaşından büyük 

olmayacaktır. Elemanlar en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu olacaklardır. Özürlü ve Fiziki 

engeli olan elemanlar çalıştırılmayacaktır. 

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri, diploma suretleri ile 

ikametgah belgeleri idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri 

zorunludur. 

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme 

aşamasında istenecektir. 

Yüklenici tarafından işe başlatılacak elemanlara idare tarafından işbaşı tarihinden 1 veya 

2 gün önceden başlamak üzere cihazların çalıştırılması ve analizlerin yapılması konusunda eğitim 

verilecektir. Yüklenici çalıştıracağı elemanların bu eğitime katılmalarını sağlayacaktır. İdare 

eğitimde yetersiz gördüğü elemanların yüklenici tarafından işe başlatılmamasını talep edecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer Hususlar : 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi ( g ) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 7466/1/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı) 5.000 ton Kristal şeker 

Ambalajlanması Hizmeti 18 kişi ile [(± %20 toleranslı) 540 yevmiye] Şartname ve Sözleşme 

esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede 

tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması 

halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/119127 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

 internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : (±%20 toleranslı) 5.000 Ton Kristal Şeker 

Ambalajlanması Hizmeti (18 kişi ile) : (±%20 

toleranslı) 540 yevmiye (Ulusal Bayram ve Genel 

Tatil yevmiyeleri toplamı 108 yevmiye)  

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi :  2013/2014 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı 30 

gün) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  :  23/09/2013 - 14:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2 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,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: - 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: İstenmemektedir. 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler  

Çalıştırılacak 18 kişiden 3’ünün (her vardiyada 1kişi olmak üzere) en az lise ve dengi okul 

mezunu olması diğer 15 kişinin de okur yazar olması gerekmektedir. 

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri, diploma suretleri ile 

ikametgah belgeleri idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri 

zorunludur. 

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme 

aşamasında istenecektir. 

18 yaşından küçük elemanlar çalıştırılmayacaktır. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,-(Yüz) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

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

da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer Hususlar : 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 7466/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2012 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Balıkesir Üçüncü 

Noterliği 2 Kasım 2013 ve İzmir Beşinci Noterliği 6 Kasım 2013 tarihlerinde yaş tahdidi 

nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO              NOTERLİĞİN ADI  2012 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ 

1 - BALIKESİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ  1.291.234,00.-TL. 

2 - İZMİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  769.022,66.-TL. 

 7610/1-1 

—— • —— 

Çankaya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

21.08.2013 gün ve 2013/258 sayılı ceza kararı 

İlçemiz Bireysel Hedef Dershanesi Eski Müdürü Zeynel BULUT; 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7. Maddesine aykırı olarak, 26.12.2011-

30.01.2012 tarihleri arasında, KOSGEB ve İŞKUR destekli 200 katılımcıya uygulamalı 

girişimcilik eğitimi programı verdiğiniz" iddiaları sübut bulmuştur. 

Bu eyleminizin karşılığı olarak 657 Sayılı DMK'nin 125/B-a maddesi gereğince 

KINAMA cezası ile tecziye edildiniz. 

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ 

olunur. 7605/1-1 

————— 
İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 22.07.2013 gün ve 26627 sayılı savunma istem yazısı 

Rukiye Neşe KURULTAY- Özel Neşe Kurultay İngilizce ve Drama Kursu Müdürü 

“Drama Öğretmeni Ferhunde AYTAÇ'ın istifa işlemleri sırasında kusurlu davrandığınız” 

iddiaları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi gereğince 

savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde 

savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 7606/1-1 

————— 
İnc. Sor. Değ. Bölümü'nün 04.06.2013 gün ve 19876 sayılı savunma istem yazısı 

Serdar AKGÜL- Özel Tunalı Hilmi MTSK Eski Müdürü 

“Ayaş İlçesi Sinanlı Mahallesi Mevkii Büyükşehir mücavir alanı içinde 3195 parsel 

94.258 m adresinde bulunan direksiyon eğitim alanının, Özel Öğretim Kurumları Standartları 

Yönergesinin 31. Maddesi hükümlerine uygun olarak faaliyette olmadığı ve mevcut haliyle 

kullanılmadığı ancak söz konusu direksiyon eğitim alanını kullandığınız” iddiaları ile ilgili olarak 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesi gereğince savunma yapmanız 

gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak 

Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 7607/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/61589 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

BALIKESİR/BALIKESİR 

MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. 1/1 
Tel-Faks 2662395000-2662497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MERVA YÜKSEL - 

Adresi 
YENİ SANAYİ SİTESİ 4.CADDE 

NO:49 KAHRAMANMARAŞ 
- 

T.C. Kimlik No. 35488566106 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9940014972 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KAHRAMANMARAŞ TİCARET 

VE SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 46/26650 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/62438 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

BALIKESİR/BALIKESİR 

MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. 1/1 
Tel-Faks 2662395000-2662497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HAMDİ DÖKÜCÜOĞLU - 

Adresi 

AKINCILAR MAH. 

TORNACILAR SOK. NO:7 

BALIKESİR 

- 

T.C. Kimlik No. 27886238600 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3110055392 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BALIKESİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13053 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/2/1-1 



10 Eylül 2013 – Sayı : 28761 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/14685 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1’İNCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KIRKLARELİ/BABAESKİ 

Adresi - Tel-Faks 288 512 11 20 – 288 512 10 10 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ZİYAFE GIDA HAYV.TEMZ. 

YEMEK TAŞIMACILIK 

İNŞ.PET. SAN. VE TİC.LTD.Ş 

MEHMET ATA SÜĞÜT 

Adresi 
1202 SOKAK NU:128 ZEMİN 

KAT YENİŞEHİR/İZMİR 

1202 SOKAK NU:128 ZEMİN 

KAT YENİŞEHİR/İZMİR 

T.C. Kimlik No.  49057588130 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
998 007 8636  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 72930  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/190176 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
55’İNCİ MEKANİZE PİYADE 

TUGAY KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KIRKLARELİ/MERKEZ 

Adresi 
PINARHİSAR YOLU ÜZERİ 

2’NCİ KM 
Tel-Faks 2882142933-2882141565 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELÇUK ARSLAN - 

Adresi 

GAZİKEMAL MAH. 14 NOLU 

SK. 27/14 

BABAESKİ/KIRKLARELİ 

- 

T.C. Kimlik No. 49639368716 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0840447231 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BABAESKİ ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 39/0039678 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/7281 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BAKLIKESİR 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. NU.:1/1 
Tel-Faks 266 239 50 00 - 266 249 70 88 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı DİLEK EHLİDİL  

Adresi 
K.SAN.BÖLGESİ DURAK SOK. 

NU.:9/A BALIKESİR 
 

T.C. Kimlik No. 16285626040  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
326 003 9842  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BALIKESİR UMUM MADENİ 

EŞYA ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10/91622  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/140417 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 
OSMAN KAVUNCU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı FATİH ÖZYURT - 

Adresi 
DOLAPDERE SANAYİ SİTESİ 18 

ADA NO:17 İKİTELLİ/İSTANBUL 
- 

T.C. Kimlik No. 15779658918 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7180076871 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 771064 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/140394 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 
OSMAN KAVUNCU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

A TANITIM REKLAM 

HİZMETLERİ VE İNŞAAT 

SANAYİ TİCARET LTD.Ş 

ALP GİRAY DEMİREZEN 

Adresi 

D.S.İ. KARŞISI GİYİM SANAYİ 

SİT. E BLOK MELİK GAZİ 

/KAYSERİ 

D.S.İ. KARŞISI GİYİM SANAYİ 

SİT. E BLOK MELİK GAZİ 

/KAYSERİ 

T.C. Kimlik No. - 32614916002 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4610036045 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİCARET ODAASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 22800 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/30787 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
13’ÜNCÜ İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

AFYONKARAHİSAR/AFYON

KARAHİSAR MERKEZ 

Adresi 

FATİH YOLU ÜZERİ 

KÖMÜRCÜLER SİTESİ 

KARŞISI 

Tel-Faks 2722165700-2722165696 

Posta Kodu - E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HÖYÜK İÇ VE DIŞ TİCARET 

LTD.Ş. 
AYHAN CAFEROĞLU 

Adresi 
40. SOKAK NO:129 

OSTİM/YENİMAHALLE/ANK. 

40. SOKAK NO:129 

OSTİMYENİMAHALLE/ANK. 

T.C. Kimlik No. - 32140304298 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640078273 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 118993 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/77589 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ÇANAKKALE/GELİBOLU 

Adresi 
HOCA HAMZA MAH. 

TUĞSAVUL CAD. 15 
Tel-Faks 2865661137-2865666898 

Posta Kodu 17500 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı TÜLÜN ARIKAN - 

Adresi 
CEVATPAŞA MAH. ATATÜRK 

CAD. NO:8/9 ÇANAKKALE 
- 

T.C. Kimlik No. 10699974476 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0780049457 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ÇANAKKALE KASAPLAR 

FIRINCILAR LOKANTACILAR 

VE GAZİNOCULR ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17/34399 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/61589 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6’NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

BALIKESİR/BALIKESİR 

MERKEZ 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. 1/1 
Tel-Faks 2662395000-2662497088 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı GÖKHAN ÖRENKAYA - 

Adresi 

CUMHURİYET MAH. HÜSEYİN 

BAYIK CD. NO:42/A 

MERKEZ/AFYON 

- 

T.C. Kimlik No. 10042571482 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6600442518 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

AFYONKARAHİSAR 

ELEKTRİKCİLER VE 

ELEKTRONİKCİLER ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 0359289 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/44648 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 
OSMAN KAVUNCU 

CADDESİ 
Tel-Faks 3523302918-3523209383 

Posta Kodu 38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı AYTAÇ KILIÇ - 

Adresi 

İ.O.S.B. AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ 

SİTESİ 1362. SOKAK NO:20 

YENİMAHALLE/ANKARA 

- 

T.C. Kimlik No. 12400178890 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
12400178890 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 32/1231 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/42569 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
3’ÜNCÜ ORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe 

ERZİNCAN/ERZİNCAN 

MERKEZ 

Adresi - Tel-Faks 4462235830-4462236584 

Posta Kodu 24100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EYÜP ÖMER ÖZYİĞİT - 

Adresi 

KARAAĞAÇ MAH.NEDİM 

MURADOĞLU İŞ MERKEZİ 

NO:19 ERZİNCAN 

- 

T.C. Kimlik No. 23353763248 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7180052380 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ERZİNCAN TİCARET VE 

SANAYİ ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5200 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7630/12/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Maltepe 

Adresi 

Bağdat Cad. Narin Sok. Hasan 

Şadoğlu İlköğretim Okulu Ek Bina 

3. Kat Maltepe/İstanbul 

Tel-Faks 0 (216) 417 08 76 - 0 (216) 417 69 59 

Posta Kodu 34840 E-Mail maltepe34@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Firdes Ceviz  

Adresi 
Altay Çeşme Mah. Meltem Sok.      

No: 1/6 Maltepe/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 39781031002  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7290184863  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 7604/1-1 
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TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/154244 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/TCDD 

İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TCDD İşletmesi 4. Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 

İstasyon Caddesi No: 1 - Sivas 
Tel-Faks 0346 2217000       0346 2237677 

Posta Kodu 58030 E-Mail 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Albayraklar Yol Taahhüt İnşaat Nakliye 

Maden Petrol Ürünleri Mühendislik 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Sevil Albayrak 

Adresi 
Borsa Mah. Dereli Sok. No: 54/A - 

PK: 60300 Turhal/Tokat 

Mimar Sinan Mahallesi Umut 

Caddesi No: 51/13 - Turhal-Tokat 

T.C. Kimlik No.  T.C. Kimlik No: 41806416268 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
05 00 49 26 87  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
00 36 74  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

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. 

 7603/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Tuzluca İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Tuzluca/Iğdır 

Adresi 

Yukarı Mahallesi Cumhuriyet 

Meydanı No: 12 İlçe Özel İdare 

Hizmet Binası 

Tel-Faks (476) 311 20 36 

Posta Kodu 76900 E-Mail ziyataliçetin@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hatipoğulları İnşaat Taahhüt Turizm 

Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Cumhuriyet Cad. Sağlık Eczanesi Üstü 

No. 107 kat. 3 Tatvan/Bitlis 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Tatvan Vergi Dairesi 4590043758  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2682  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 7600/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İnönü İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği Başkanlığı 
İl/İlçe Eskişehir/İnönü 

Adresi İnönü - Eskişehir Tel-Faks (222) 591 20 71 

Posta Kodu  E-Mail inonu@eskisehirozelidare.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Süleyman Tekin  

Adresi 

Bursa Yolu Üzeri Kuruçeşme Mevki 

Belediye Şantiye İçi Değirmendere 

Gölcük/Kocaeli 

 

T.C. Kimlik No. 31216525780  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Gölcük/2660  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 7601/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Zile İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği Başkanlığı 
İl/İlçe Tokat/Zile 

Adresi 
Dutlupınar Mah. Şişman H. Sk. 

No: 5 Zile 
Tel-Faks (356) 317 12 54 

Posta Kodu 60400 E-Mail zilebirlik@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Zile Çakmak İnşaat Hafriyat Ticaret ve 

Sanayi Limited Şirketi 
 

Adresi 
Cedit Mah. Mazmanlar Cad. No: 5/A 

Zile/Tokat 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2240055854  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zile Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2661  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 7602/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) --- 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İl/İlçe BURDUR / MERKEZ 

Adresi 
Burç Mahallesi Atatürk Caddesi 

No: 13 Kat: 3  
Tel-Faks 

Tel: (0248) 233 31 43 - 233 36 13 

Faks: (0248) 233 19 79 

Posta Kodu 15100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kırıntı Köyü Muhtarlığı Tüzel 

Kişiliği 
--- 

Adresi Kırıntı Köyü Eğirdir/ISPARTA --- 

T.C. Kimlik No. --- --- 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
--- --- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
--- --- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. --- --- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 7638/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— İstanbul Kültür Üniversitesi Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/23)
— Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/46)
— Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği (VII-128.3)

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

Günlük Değerleri


