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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM VE ARAŞTIRMALARI

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştır-

maları Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkezde bulunan Halk Dansları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği,

Vurmalı Çalgılar, Türk Dünyası Müzik Toplulukları ile Araştırma-Derleme birimi ve bunun
gibi oluşturulan birimleri,

b) Birim sorumlusu: Merkezin her bir biriminden sorumlu olan Üniversite personelini,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez (HAUM): Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,



f) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türk kültür varlığının bilimsel yollarla; derlenmesine, arşivlenmesine, korunmasına,

tanıtılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak,
b) Değişmekte olan halk kültürünü derlemek, tanıtmak, yaşatmak ve genç kuşaklara

aktarmak,
c) Halk bilimi çalışmalarında tüm dünyada oluşan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk

halk bilimi alanına taşımak,
ç) Elde edilen bilgi ve belgelerin görsel ve işitsel yollarla örgün veya uzaktan eğitimle

daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak,
d) Kaybolan kültürel varlıkların derleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağla-

mak; toplum yaşamında yer alan yeni kültürel varlıklara ve yeni anlayışlara ilişkin konuların
incelenmesine yönelik yöntemler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türk halk kültüründe; Türk halk danslarını, Türk halk müziğini, Türk müziği enstrü-

manlarını, geleneksel yaşam tarzını ve benzerlerini incelemek,
b) Türk halk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve gelenekler üzerine yapılan

araştırmalara destek olmak,
c) Türk halk kültürü ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası toplantılara, konferanslara,

seminerlere, panellere ve festivallere katılmak,
ç) Halk dansları, halk müziği, sanat müziği ile Türk müziği enstrümanlarının tanıtılması

amacıyla bilimsel, sanatsal çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek,
d) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamuya ve özel sektöre, Merkezin

faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda disiplinler arası çalışma yöntemleri geliştirmek,
g) Konunun uzmanları aracılığıyla eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmaları

yapmak,
ğ) Sertifika programları düzenlemek,
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitenin vizyonu ve değerleri çer-

çevesinde, toplumsal sorumluluk bağlamında düşünülen faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
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Müdür ve Müdür Yardımcısı
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle
yeniden görevlendirme yapılır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından bir
Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, görevlerinin yürütülmesinde Müdüre yar-
dımcı olur, Müdürün verdiği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı
zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Süresi dolmadan boşalan müdür yardımcılığı için aynı usulle
yeniden görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple
görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak,
c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Mer-

kez personelini denetlemek,
ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantı günde-

mini belirlemek,
e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
f) Yönetim Kuruluna sertifika programı açılmasını önermek,
g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuyla bir sonraki yıla ait çalışma

programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak
Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün

önerisiyle Rektörün görevlendireceği üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur.
(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle baş-

ka bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, üye

tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak,
b) Merkezde birimlerin açılmasına karar vermek; çalışmalarının yürütülmesine ilişkin

temel ilke, esas ve usulleri belirlemek,
c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak,
ç) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını onaylamak,
d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Mü-

düre yardımcı olmak,
e) Derleme, araştırma, arşivleme, uygulama ve yayın konularında sunulan projeleri ve

talepleri değerlendirerek karara bağlamak,
f) Sertifika programları düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek Senatonun

onayına sunmak,
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g) Düzenlenecek sertifika programlarının ücretinin belirlenmesi için Üniversite Yöne-
tim Kuruluna öneride bulunmak,

ğ) Sertifika programı açılmasına karar vermek,
h) Birimlerde alt komisyonlar oluşturmak,
ı) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, birimin faaliyetleri alanlarıyla ilgili bilgi

ve deneyim sahibi olan Üniversite personeli veya kamuda ya da özel kuruluşlardaki uzman ki-
şiler arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam
beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Ku-
rulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler geliştirmek, araştırma ve uygulamalara

destek olmak,
b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve Üniversite dışı faaliyetlere katkı sağlamak,
c) Merkez birimlerinin faaliyet alanlarındaki öneri, proje ve uluslararası çalışmalara

destek olmak.
Birim sorumluları
MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde yer alan her bir birimin sorumlusu; alanında uz-

manlaşmış öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan birim sorumlusu için aynı usulle yeniden görevlen-
dirme yapılır.

Birim sorumlularının görevleri
MADDE 14 – (1) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Biriminin yıllık çalışma programını hazırlamak ve Müdüre sunmak,
b) Birimin planladığı proje, festival, panel, sempozyum ve seminer gibi etkinlikleri

Müdüre sunmak,
c) Birim faaliyetlerini yürütmek,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları uygulamak,
d) Birimde görev alan uzman ve diğer görevliler arasında görev dağılımını ve eşgüdümü

sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin; her türlü personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.
Mali konular
MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hüküm-

leri uygulanır.
Demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkeze tahsis edilir.
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Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya
Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Başkan: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Baş Müdür: Avrasya Üniversitesi Yurtlar Baş Müdürünü,
c) Dekan: Üniversitedeki ilgili fakültelerin dekanlarını,
ç) Genel Sekreter: Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterini,
d) Harcama Yetkilisi: Üniversitenin harcama yetkilisini,
e) İdari Şartname: Üniversite tarafından hazırlanan idari şartnameyi,
f) İhale Yetkilisi: Üniversitenin ihale yetkilisini,
g) Muayene ve Kabul Komisyonu: Üniversitenin muayene ve kabul komisyonunu,
ğ) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitüler, yabancı diller yüksekokulu, meslek yük-

sekokulu, uygulama-araştırma merkezleri müdürlerini,
h) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ı) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,
i) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Üniversitenin satın alma ve ihale komisyonunu,
j) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu,
k) Teknik şartname: Üniversite tarafından hazırlanan teknik şartnameyi,
l) Üniversite: Avrasya Üniversitesini,
m) Vakıf/Kurucu Vakıf: Trabzon Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfını,
n) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
“(3) İhale yetkilisi Genel Sekreterdir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/11/2011 28127
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK 

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik

Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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 (BÜSAM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Türkiye ve Türkiye'nin yakın çevresi ağırlıklı olmak

üzere yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde ulusal alan ile bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası
ilişkiler alanlarını kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, psikolojik, iktisadi, hukuki, sosyolojik, coğ-
rafi, güvenlik, jeopolitik, istihbarat, milli savunma, stratejik konularda disiplinler arası çalış-
malar yapmak, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel yöntemlerle
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, yayınlar, projeler
yapmak, yaptırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Disiplinler arası çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmetleri

sunmak,  bilimsel yöntemlerle ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar, incelemeler, değer-
lendirmeler, yayınlar, projeler yapmak, yaptırmak,
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b) Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri, ülke iç dinamiklerini, yerel-böl-
gesel-küresel güçlerin faaliyetlerini, izledikleri politika ve stratejileri yakından takip etmek,
söz konusu gelişmelerin, iç dinamiklerdeki değişimlerin ve güç odaklarının faaliyetlerinin Tür-
kiye üzerinde yaratacağı olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde, öngörülerde bulunmak
ve Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlardaki yeni vizyon arayışlarına katkı sağla-
mak,

c) Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştaylar, semi-
nerler, konferanslar ve kongreler bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen bilimsel toplan-
tılara katılmak ve bunların düzenlenmesini desteklemek,

ç) Çalışma alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum örgütleri,
üniversiteler, enstitüler, merkezler, basın yayın kuruluşları ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları, sanayi,
çevre ve toplum arasında ilişkiler kurmak, geliştirmek, bu kesimlere yönelik kurslar, meslek
içi eğitim programları düzenlemek,

d) Araştırma ve projeler sonucu elde edilen sonuçları resmi kurum ve kuruluşların, üni-
versitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun faydasına sunmak,

e) İktisadi, siyasi, içtimai, kültürel, jeopolitik, strateji ve iç-dış güvenliğe ilişkin konu-
larda yayınlar yapmak ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmak,

f) Çalışma alanına giren konularda söyleşiler, açık oturumlar, paneller düzenlemek, dü-
zenlenen etkinliklere katılmak ve bunların düzenlenmesini desteklemek,

g) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları
düzenlemek, gerekli görülen alanlarda lisansüstü programların açılmasını önermek ve katkıda
bulunmak, teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

ğ) Çalışma konularıyla ilgili veri bankası, ihtisas kütüphanesi ve arşiv hazırlamak,
h) Yetkili organ ve kurullarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu-
dur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını
değiştirebilir.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarından birisi
Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek,
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, Yönetim Kurulu kararları

doğrultusunda çalışma programları hazırlamak ve söz konusu programların amacına uygun ve
zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu
Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-
lendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

ğ) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek. Da-
nışma Kurulunca alınan tavsiye kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda bağlı alt birimlerin faaliyetlerini planlamak, ör-
gütlemek, koordine etmek, yönlendirmek ve denetlemek, 

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak
gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak ve işlemleri gerçekleştirmek,

i) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Çalışma programlarının hazırlanmasına katılmak, araştırma ve eğitim programlarının,

projelerin planlanmasını ve yürütmesini sağlamak,
b) Yayınların yapılmasını, Merkezin ihtisas kitaplığının ve bilgi bankasının geliştiril-

mesini, Merkezin ve Merkez personelinin dâhili yönetimini gerçekleştirmek,
c) Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan
üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına müdür yardımcıları
oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile her akademik yıla ait eğitim-öğretim döne-
minde en az iki defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden
üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Ku-
rulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit
olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli program-

larla ilgili faaliyetleri değerlendirmek,
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağ-

lamak,
c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak,
ç) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği önerilerini Rek-

törlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve stratejik araştırma

konularında bilgi ve tecrübe sahibi, alanında yetkin kişilerden olmak şartıyla en az beş en fazla
dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri Üniversite içinden görevlendirilebileceği gibi Üni-
versite dışından da görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün
başkanlığında her akademik yıla ait eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar) başlamadan önce
bir defa toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde Mü-
dürün kararı belirleyicidir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları hakkında tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak, 
b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yapılan çalışma ve araştırmalar ile üretilen stra-

tejiler hakkında Müdüre görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.
Çalışma ve proje grupları
MADDE 15 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde ça-
lıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlen-
dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar 
MADDE 17 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi enstitülerinde yürütülen yüksek

lisans, doktorave sanatta yeterlik programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diplomalar, mazeretler
ve ilişik kesmeye 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: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim- Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat da-
lını,

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

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-
mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: Karabük Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-

ları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-
lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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m) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Üniversite Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini, 
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yük-

sek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.
Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim
programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programlar; ilgili enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca diğer yükseköğ-
retim, araştırma kuruluş ve kurumları ile iş birliği yaparak ortak lisansüstü programlar yürüt-
meye Rektörlük onayı ile karar verir.

(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/Anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar enstitülerce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Se-
natonun kararıyla yürürlüğe girer.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Bir enstitü anabilim dalında açılması düşünülen yeni bir ders için dersi

verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını enstitü ana-
bilim dalı başkanlığına yılda iki kez olmak üzere nisan ve ekim aylarında yapar. Enstitü ana-
bilim dalı kurulunun kararı ile enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile yeni ders
açılır.

(2) Lisansüstü düzeydeki bir dersin ulusal kredisi 4’ten çok olamaz.
(3) Enstitü anabilim dalında ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirmeleri, enstitü

anabilim dalı kurul kararı ile enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki öğretimi yürüt-

mekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını;
bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını; jüriler ve da-
nışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları
ile birlikte tespit eder.
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Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve

Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirle-
nen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen
hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak lisansüstü eğitimin ta-
mamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi
bu dilde tamamlanır.

Kontenjanların tespiti
MADDE 11 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu kararlar
Senatonun onayına sunulur.

Kontenjanların ilanı
MADDE 12 – (1) Her yarıyıl öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlara başvuru

için gerekli belgelere, son başvuru tarihine ve diğer konulara, ilgili enstitü yönetim kurulunun
önerisiyle enstitü yönetim kurulu karar verir. Bu karar, Üniversite ve enstitü tarafından ilan
edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların açılması ve kontenjanlarının belirlenmesi ilgili enstitü anabilim
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders döneminde başarılı olmuş ya da programı
tamamlamış öğrencilerden, tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar; genel not
ortalaması 100 tam not üzerinden en az 85/4,00 üzerinden en az 3,50 ve 15 inci maddede be-
lirtilen asgari başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, enstitü anabilim dalı kurulunun olumlu
görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bu-
nun için öğrencinin ders dönemini veya programını tamamlamasının üzerinden en çok üç yıl
geçmiş olması gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar ders döneminin sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvur-
maları halinde anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programınageçebilir. 

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerle ilgili

enstitüye başvurur. Adayın başvurduğu yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki ko-
şulları taşıması gerekir:

a) Lisans diplomasına sahip olmak. 
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmak. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarın

enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
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Yüksek lisans programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Tezli yüksek Lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurduk-

ları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not or-
talamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden
en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans
programlarına kabul edilirler.

b) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi,
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen
en az üç, beş ya da en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

c) Yüksek lisans öğrenci kabulünde adayların yazılı sınava girebilmesi için Üniversite
tarafından yapılacak ortak yabancı dil sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış
olması gerekir. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava gi-
rerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. YDS’den en az 50 puan veya Üni-
versitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan
almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.  

ç) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girme-
yen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

d) Yazılı sınav ve genel başarı notu 65 puan olan ancak kontenjan nedeniyle listeye gi-
remeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur.

e) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar, mezuniyet not ortalamasına göre
değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, ikinci öğretim olarak da yürü-
tülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az 7 ders, seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması
olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az
toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.
(4) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda da-

nışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak
öğrenci; tez çalışması dersine, ders yükümlülüğünü tamamladıktan sonra, tez döneminin ilk
yarıyılından itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, öğ-
retim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam
edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yoktur, ilgili öğrencilere bu derslerin
kredi getirisi yoktur.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.  Bununla beraber yüksek lisans öğrencileri, doktora
programından ders alabilirler. Diğer yükseköğretim kurumlarından lisansüstü ya da lisans
ve/veya aynı enstitünün farklı anabilim dallarından alınacak derslerin kredileri toplam kredinin
%50’sini geçemez.
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Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

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

Yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulu her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir. 

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitece belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, da-
nışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile Üniversite tarafından
belirlenen niteliklere sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kad-
rosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Ancak ikinci bir tez danış-
manının atanabilmesi için öğrencinin bütün kredili dersleri başarıyla tamamlayarak tez çalış-
masına geçmiş olması gerekir. 

(4) Tez konusu belirlenmeyen öğrenciler, yüksek lisans tez çalışması dersini seçemez. 
(5) Tez danışmanı; öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu

derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve öğrencinin tez çalışmasını yönet-
mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. 

(6) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğına yazılı başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(7) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-
çevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değerlen-
dirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar ana-
bilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenimine devam eden bir öğrenci,

tez çalışmasından elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun
biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, teze ilişkin intihal kont-
rolünü yapıp raporunu hazırlar. Danışman; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile bir-
likte, intihal raporunu ve tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye önerilen sınav tari-
hinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teslim eder. 
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini ge-
rekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü
müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde ya-
pılmayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve
en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler ko-
nusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. 

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

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini, anabilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü kurulunun onayladığı
tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulu-
narak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla,
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için; tez sınavında

başarılı olması ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlaması
gerekir.  Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezinin
ciltlenmiş en az üç kopyasını ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulun-
duğu takdirde tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Talep halinde enstitü yönetim
kurulu tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yarar-
lanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 
(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 6 derse kayıt yaptırabilir.
(4) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem
projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

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

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 
Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

(2) Dönem projesi en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenir ve enstitü anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun kararı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Dönem projesi konusu belirlen-
meyen öğrenciler dönem projesi dersini seçemez. Dönem projesini tamamlayan öğrenci,  da-
nışmanı tarafından onaylanan ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılan proje
raporunu en geç beş iş günü içinde enstitüye teslim eder. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması so-
nunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi beklenir. 
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 7 ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim
dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş öğrenciler için de 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere toplam 21 kredi ve bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS olmak koşuluyla en az
300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.
(4) Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda da-

nışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak
öğrenci; tez çalışması dersine, ders yükümlülüğünü tamamladıktan ve doktora yeterlik sınavını
başardıktan sonra, tez döneminin ilk yarıyılından itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık
alanı ve tez çalışması dersleri, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki ya-
rıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Bu derslerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yoktur,
ilgili öğrencilere bu derslerin kredi getirisi yoktur.

(5) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programına başvuru koşulları 
MADDE 26 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları

sağlamaları gerekir:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 65 puan almış olmak.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az

on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir la-
boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 65 puan almış olmak.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 puan almış olmak.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için diş hekimliği, ve-
teriner, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sına-
vından (TUS) alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 65
puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına ve
ALES sayısal puan türünde en 65 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta 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. Ancak temel tıp bilim-
lerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar-
arası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 
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Doktora programlarında değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans veya lisans derecesi ile doktora programına baş-

vuracak olan adayların programa kabulünde başarı notu;  ALES puanının %50’si, yüksek lisans
ya da lisans not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının
%10’u alınarak hesaplanır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES sayısal 65 puanı bulunmayan
tıp fakültesi mezunları için ise programa kabulde başarı notu; temel tıp puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %10’u, yazılı sınav puanının %30’u ve mülakat sınav puanının %10’u alı-
narak hesaplanır.

(4) Doktora programına kabulde başarı notu; temel tıp puanına dayalı kabullerde 100
üzerinden en az 65 puan, ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde 100 üzerin-
den en az 70 puan, lisans ile kabullerde en az 75 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak
kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

(5) Adayların yazılı-mülakat sınavları ve başarı puanlarının değerlendirilmesi, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en az
üç ve beş, en çok yedi üyeden oluşan jürilerce yapılır.

(6) Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava gir-
meyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

(7) Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu durumda, başvuru sırasındaki de-
ğerlendirme kriterleri Senatoca belirlenir.

(8) Yazılı sınav ve genel başarı notu 75 puan olan ancak kontenjan nedeniyle listeye
giremeyen adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak yedekleri oluşturur. 

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

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4 tam puan
üzerinden en az 3 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programı tez danışmanı atanması
MADDE 29 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğ-

renci için Karabük Üniversitesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir ve tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. 
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(2) Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitece öngörülen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-
rumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri Anabilim Dalları hariç Dok-
tora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az
bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı, doktora tez öneri savunma sınavından sonra tez izleme komitesinin önerisi,
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atana-
bilir. Bu durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az dok-
tora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Doktora tez çalışması, doktora yeterliliği başardıktan sonra seçilebilir.
(6) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu

derslere devamınıve öğrenim durumunu izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yön-
lendirmekle yükümlüdür. 

(7) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın ilgili anabilim dalı başkan-
lığına yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni
danışmanın onayı da aranır.

(8) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-
çevesinde ders döneminde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin değer-
lendirilmesi tez danışmanı tarafından yapılır, öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili formlar
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir.

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

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.  Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans
derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yılda iki kez olmak üzere haziran ve aralık aylarında yapılır.
Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladığı yarıyılı takip eden dönemde gireceği
yeterlik sınavı için o dönemin başında yeterlik dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

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

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin
doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden
100 tam not üzerinden en az 75/4,00 üzerinden en az 3,00 puan alması gerekir. Bu sınavlardan
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herhangi birinde başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden ye-
terlik sınavı döneminde zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olarak her iki
sınavı da tekrarlanır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edil-
miş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci yeterlik sına-
vından başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İki
defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yarıyıl başlamadan en az on beş gün içinde başvurmak koşuluyla
enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora
programından tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci tez çalışmasını
tamamlayarak yüksek lisans programından mezun olabilir.

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

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

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Doktora tez öneri savunması
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci tez çalışması

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

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

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

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 
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Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 33 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-ha-

ziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki
toplantı arasında en az 5 ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce
komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili ensti-

tünün yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezini teslim etmek isteyen öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora

yayın koşullarını sağlamak zorundadır.
(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman teze ilişkin intihal kontro-
lünü yapıp raporunu hazırlar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte,
intihal raporunu ve tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye önerilen sınav tarihinden
en az bir ay önce ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla teslim eder.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu
sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katı-
lamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Doktora tez
sınavının tarihi ve yeri enstitülerce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Jüri toplantıları eksik
üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirle-
nerek, ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü
belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda ilgili enstitü yönetim kurulu kararına göre
işlem yapılır.

(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-
den oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, anabilim dalı başkanlığının teklif ettiği ve enstitü kurulunun
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onayladığı tarih, saat ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddeye göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, ciltlenmiş bir basılı bir elektronik

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci
doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-
ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-
ması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının kabul edildiği tarihtir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Öğrenci bir yarıyılda en çok 5 derse kayıt yaptırabilir.
(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları  gerekir.
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(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar,
Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konser-
vatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uy-
gulanır.

Süre
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

Danışman atanması
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın
öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Bir
danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
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yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ki-
şilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

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

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

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

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 28 inci  maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının kabul edildiği tarihidir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 42 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora
programından farklı alanlarda almış olanlar için bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci en az üç en fazla on dersi bilimsel ha-
zırlık programı kapsamında alabilir. 

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

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin
başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri 31/8/2012
tarihli ve 28397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora ve sanatta yeterlik öğrenci-
lerinin ise bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programındaki esaslara göre
başarmış olması gerekir. 

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

(6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki
esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde ilgili enstitüye gönderilir. 

Özel öğrenci
MADDE 43 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin
açılacağı yarıyılın başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans/yüksek lisans öğre-
nimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe
ile ilgili enstitü anabilim dallarına başvurmaları gerekir. 

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen
adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Üni-
versite Yönetim Kurulunun onayı ile kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde, o ders için
ödedikleri tutar iade edilmez.

(5) Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik ve diğer esaslara uymak zorundadır.

(6) Hukuki yönden özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlan-
ması üzerine kazanılır. Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine
izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler,
Üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş
MADDE 44 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya bir başka yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş
öğrenci, Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay
geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu programı tanıtan ve kayıtlı olduğu ders-
lerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin
başlama tarihinden en az on beş gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdür-
lüğü, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının da görüşünü alarak enstitü
yönetim kurulunda öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlar.

(2) Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmesi için, başvurduğu programın 15 ve 27 nci mad-
delerinde belirtilen koşulları sağlaması, ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarması ve
yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü genel not ortalamasının, yüksek lisansta 100 tam
not üzerinden en az 65 (4,00 üzerinden en az 2,50), doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden
en az 75 (4,00 üzerinden en az 3,00) olması gerekir. 

(3) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş yapan öğrenci, 53 üncü madde
de belirtilen başarı notlarını elde ettiği en fazla dört dersi, anabilim/anasanat dalı kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş yaptığı programa taşıyabilir.

(4) Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin daha önceki eğitiminde kullandığı süreler
kabul edildiği programa dâhil edilir. 

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 45 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde ilgili mevzuat hükümleri

ve Senatonun yabancı uyruklu öğrenci adaylarının lisansüstü programlara kabulü ile ilgili ka-
rarları uygulanır. 

Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 46 – (1) Farabi, Avrupa Birliği; Socrates, Erasmus ve benzeri öğrenci değişimi

programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle
öğrenci gönderilebilir.  Öğrencilerin kayıtları gönderildikleri süre içerisinde devam eder ve
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Değişim programına katılan öğrenciler, gönderildikleri dö-
nemde öğrenim gördükleri programda almaları gereken dersler yerine, gönderildiği üniversitede
aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının kontrolünde
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yapılarak, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde not sis-
temine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin gönde-
rildiği üniversitede aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine, eğitimini sürdürdüğü prog-
ramda almadığı dersler arasından, danışmanının teklifi,  anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler alınabilir. 

(2) Değişim programı kapsamında başka üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üni-
versitede eğitim aldıkları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine transkript verilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırma
MADDE 47 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan ve enstitü müdürlüğünce

ilan edilen öğrenci adayları, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri ilanda belirtilen süre içinde
müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kesin kayıtta verilmesi gerekli
evraklar başvuru takvimi ile birlikte enstitü internet sayfasında ilan edilir. Başvuru ve kayıt
için istenen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği kabul
edilir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının
sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen ta-
rihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Bir bilim dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı üç veya daha az ise enstitü bu
bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak bu adayların kayıt hakları
programın açılacağı döneme kadar saklıdır.

Kayıt yenileme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde

belirlenen süre içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders ve tez çalışması seçimini
yaparak, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını anabilim dalı baş-
kanlıklarına teslim eder. Anabilim dalı başkanlıkları, bu çıktıları toplu olarak enstitüye teslim
etmekle yükümlüdür. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle, ders kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptı-
ramayan ve mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen
ders ekleme-ders silme dönemi içinde ders kayıtlarını yaptırabilir. Öğrenci kayıt yaptırana
kadar öğrencilik haklarından yararlanmaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sa-
yılır.

Dersler
MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim program-

ları, mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri
çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili
anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından
enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile ke-
sinleşir.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.
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(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını
yapmış öğretim görevlileri, devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da
ders vermek üzere görevlendirilebilir. Gerek görüldüğünde, enstitü yönetim kurulu kararı ile
aynı disiplin içerisinde ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer bi-
rimleri ve dışından da görevlendirme yapılabilir.

(5) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, bütün dersler veya bir kısım dersler, ens-
titü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile
belirlenen bir yabancı dilde okutulabilir.

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

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

Devam zorunluluğu
MADDE 50 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan ve diğer

ders türlerinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve F1 notu verilir. Öğrencinin devam durumu dersin sorumlu öğretim
elemanı tarafından izlenir. 

Sınavlar ve sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 51 – (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en

az bir defa ara sınava ve bir yarıyılda aldığı, devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sı-
navına girer. Sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir. Sınav tarihleri en az iki hafta önce
anabilim dalı başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan sınav notları akademik takvimde be-
lirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en
geç on beş gün içinde anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlıkları,
genel sınav sonuçları ile birlikte ara sınav sonuçlarını on beş gün içerisinde tek seferde enstitüye
teslim etmek zorundadır.

(2) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, mazereti enstitü yönetim ku-
rulunca kabul edildiği takdirde, ara sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanı-
nabilir. Mazeret sınavı öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içerisinde
yapılarak, notu sisteme girilir.

(3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğ-
retim üyesinin mazereti nedeniyle gerçekleştiremediği sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat
dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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(5) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının
başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren beş iş günü
içinde anabilim dalının onayı ile yapılır. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler aka-
demik takvimde belirtilir.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 52 – (1) Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve genel sınav notunun %60’ı

alınarak hesaplanır.
(2) Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı no-

tunun 100 tam not üzerinden, yüksek lisans düzeyinde en az 65 ve doktora düzeyinde en az 75
olmasıgerekir.

(3) Seminer dersi, uzmanlık alanı, yeterlik dersi, tez çalışması ve bitirme projesi geçer
(G) veya kalır (K) olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hal-
lerde, danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Notlar
MADDE 53 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir.

(2) G: (Geçer) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirerek başarılı olan öğ-
renciye verilir.

(3) Öğrenciye başarısızlığının nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:
a) F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınav-

lara girmehakkı yoktur.
b) F2:  Sınava girmeyen öğrenciye verilir.
c) F3: Sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir.
ç) K: (Kalır) Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan

öğrenciye verilir.
İntihal
MADDE 54 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından

verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için;
a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun tez da-

nışmanı tarafından alınması,
b) Tezdeki benzerlik oranının ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği azami ben-

zerlik endeksinin altında olması,
c) Tez danışmanı tarafından onaylanmış raporun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağı-

tılması,
gerekir.
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(2) Tez çalışması tamamlandıktan sonra;
a) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin son haline ilişkin intihal raporunun enstitü tara-

fından alınması ve onaylanması,
b) İntihal oranı onaylanan tezler ilgili enstitüden olur aldıktan sonra, üç adet ciltlenmiş

ve mezuniyete ilişkin ekler ile enstitüye teslim edilmesi,
c) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayıyla ilgili enstitü müdürlüğüne onay

için sunulması,
gerekir.
(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsa-
mında işlem yapılır.

(4) Gerçeğe aykırı intihal raporu sunan danışman hakkında Üniversitenin Bilimsel Araş-
tırma ve Yayın Etiği Kurulu işlem yapar. 

Lisansüstü programlarda ders sayımı
MADDE 55 – (1) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan

önce son üç yıl içinde kayıtlı veya özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü ders-
ler, toplam kredinin %50’sini aşmamak kaydıyla danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa
transfer edilebilir. 

(2) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki
farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(3) Yüksek lisans programından mezun olunmadan özel öğrencilikte alınan dersler dok-
tora programına başlanıldığında krediye saydırılamaz.

(4) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler ilgili enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Mazeretler, Sağlık Raporu ve Öğrenime Ara Verme

Mazeretler
MADDE 56 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde,

enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin sona
ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye verilmiş olması gerekir. Zamanında ya-
pılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, 3/2/1984 tarihli ve 18301
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür
ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tam teşekküllü bir
sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarının enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kabul
edilmesi gerekir. Ancak ayakta tedaviye ilişkin beş günden az sağlık raporuna dayalı mazeretler
kabul edilemez. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar ile tez sa-
vunma sınavları geçersizdir ve raporlu geçen süreler devamsız sayılır. 

(3) Bir yarıyılda mazeretli geçen toplam sürenin, 50 nci maddede belirtilen devamsızlık
sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan o yarıyıl için öğrenci
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. 

İzinler
MADDE 57 – (1) Makul bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğ-

renim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması
halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü alınmak
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şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu süre,
farklı mazeretler nedeniyle dahi uzatılmaz. Yarıyıl içinde kayıt dondurma kararı verilmesi ha-
linde öğrenci yarıyıl başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır ve almış olduğu dersler üze-
rinden silinir. 

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve mazereti nedeniyle süresi
içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler. 

(3) Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sa-
yılırlar. 

(4) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu ve özel ku-
ruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma durumu ens-
titü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. 

(5) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip
eden yarıyıldan itibaren başlar. 

(6) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerden gelecek geçerli taleplere uygun olarak, ve-
rilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi
halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre program
süresine eklenir. 

(7) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan
sonra, on beş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları,
dil eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri
belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak
başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca
yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim
süresinden sayılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 59 – (1) 5/8/2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kara-

bük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası uygu-
lanmaz.

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

Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesinde yürütülen lisans ve ön

lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Koç Üniversitesinde yürütülen lisans ve ön lisans

programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle lisans ve ön lisans düzeyindeki her türlü eğitim

ve öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilat Kanununun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Koç Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Başvuru Değerlendirme Komisyonu: Yabancı uyruklu, yurt dışı ortaöğrenim mezunu

ve özel öğrencilerin başvurularının ön değerlendirmesini yapmak üzere, Üniversite Yönetim

Kurulunca görevlendirilen üyelerden oluşan komisyonu, 

c) Fakülte: Koç Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin İngilizce hazırlık okulu hariç, almış olduğu

tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını, 

d) İlgili kurul: İlgili fakülte kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte yönetim kurulunu,

f) Kayıt ve Kabul Direktörlüğü (KKD): Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Direktörlü-

ğünü,

g) Kredi: Bir dersin yarıyıl kredi değerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

i) Üniversite (KÜ): Koç Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yarıyıl Not Ortalaması (YNO): Öğrencilerin her yarıyıl sonunda o yarıyıl aldıkları

bütün derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Kayıtlara İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü aşağı-

daki şekilde yapılır:

a) Lisans ve ön lisans programlarına, ÖSYM tarafından yapılan seçme ve yerleştirme

işlemlerine ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemelere göre öğrenci alınır. 

b) YÖK tarafından düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli ol-

duğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yetenek sınavı sonuçlarına

göre alınır.

(2) Üniversiteye kabulle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan konularda 2547 sa-

yılı Yükseköğretim Kanununun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ve 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 

(3) Öğrencilerin Üniversiteye verdikleri belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu hal-

lerde Üniversite ile ilişkileri kesilir; Üniversiteden ayrılmışlar ise diploma dâhil tüm belgeler

iptal edilir ve yasal işlemler yapılır.

Ücretler

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler her yıl Mütevelli He-

yeti tarafından tespit edilir. 

(2) Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez veya don-

durulamaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Başarı ve ihtiyaç bursları

MADDE 7 – (1) Başarı bursu, Üniversitenin burslu programlarına yerleştirilen öğren-

cilere sağlanır. Bu bursla, öğrencinin eğitim ücreti ve 10 ay süre ile beslenme, yurt ve yol gi-

derlerinin bir kısmı karşılanır. Öğrencinin bir başka öğrenim programına yatay geçiş yapması

durumunda burs kesilebilir. 

(2) İhtiyaç bursu ihtiyacı olan öğrencilere sınırlı miktarda verilir. 

(3) Her iki tür burs, eğitimine Üniversitenin birinci sınıfından başlayan öğrencilere en

fazla sekiz yarıyıl süre, eğitimine İngilizce dil hazırlık programıyla başlayan öğrencilere ise

en fazla on yarıyıl süreyle verilir. 

(4) Burslar disiplin cezası alma veya akademik nedenlerle Burs Komitesinin önerisi ve

ilgili yönetim kurulunun kararıyla iptal edilebilir. 

(5) Burs Komitesi Rektör tarafından görevlendirilen bir dekan veya yüksekokul müdürü

ve bir öğretim elemanı ile Öğrenci İşleri Dekanı, Genel Sekreter ve Kayıt ve Kabul Direktö-

ründen oluşur.

Öğrenim dili ve İngilizce yeterlik

MADDE 8 – (1) Üniversitede öğrenim dili İngilizcedir, ancak Akademik Kurulun öne-

risi üzerine, Mütevelli Heyetinin kararı ve YÖK’ün onayıyla bazı eğitim-öğretim birim ve

programlarında kısmen veya tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapılabilir.
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(2) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin, İngilizce dil bilgisi düzeyi aşağıda belirtilen

sınav sonuçlarıyla belirlenir:

a) Üniversite tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavı, 

b) Denkliği Üniversite tarafından kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavları, 

c) ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası

sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları.

(3) İngilizce dil bilgisi Üniversite tarafından belirlenen yeterlik düzeyinde olanlar lisans

programına kayıt olabilirler.

(4) İngilizce dil bilgisi Üniversite tarafından belirlenen yeterlik düzeyinde olmayanlar

İngilizce düzeylerine uygun İngilizce hazırlık programına katılırlar. 

(5) Üniversitenin İngilizce yeterlilik değerlendirmesine ve İngilizce hazırlık programına

ilişkin hususlar Rektörün önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 9 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından belirlenen belgeleri sunan ve bu Yö-

netmelikte öngörülen veya bu Yönetmelik uyarınca belirlenen tüm şartları yerine getirenlerin

kesin kayıtları yapılır. 

(2) Kayıt tarihleri akademik takvimde belirlenir. Akademik takvimde belirlenen tarihe

kadar gerekli belgeleri sunmayan veya belirlenen şartları yerine getirmeyenlerin kaydı yapıl-

maz.

(3) Belgelerinde tahrifat olanlar veya bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla

çıkarılanların kaydı yapılmaz, yapılmışsa iptal olunur.

Kayıt dondurma ve izin

MADDE 10 – (1) Zorunlu nedenleri olan öğrenciler kayıt dondurmak ve belirli bir eği-

tim amacını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ise kayıt dondurup izin almak üzere Üniversite

Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Kayıt dondurma veya izin başvurusu bir veya birkaç yarıyıl

için yapılabilir. Başvuru Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağ-

lanır. Kayıt dondurma veya izin süresi sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Üniver-

sitedeki eğitimine devam eder. 

(2) İzin sırasında başka eğitim kurumlarında alınan dersler için ilgili Yönetim Kurulu

kararıyla öğrencinin Üniversitedeki programında nakil kredisi verilebilir.

(3) Kayıt dondurma veya izin başvurusu yapan öğrencinin öğrenim ücretini ödemiş ve

tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme, ders kayıtları, ders ekleme ve bırakma

MADDE 11 – (1)  Öğrenciler her akademik yarıyılın başında ders kayıtlarını yaparak

yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için yükümlü olunan

yarıyıl öğrenim ücretinin ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için gerekli diğer üc-

retlerin ödenmiş olması gerekir. 

(2)  Akademik yarıyıl başlarında belirlenen süre içerisinde kayıt yenileme işlemlerini

yaptırmayan öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla Rektörlük tarafından belirlenen

süre içinde mazeretli kayıt başvurusunda bulunabilirler. Mazeretlerin kabulüne ve kayıt izni

verilmesine ilişkin kararlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınır. 
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(3) Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yarıyılları azami öğrenim süresi hesa-

bına katılır. Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen veya kayıt yenilemeyenlerin ilişikleri

Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla kesilebilir.

(4) Öğrenciler, her yarıyıl başında, o yarıyılda izleyecekleri derslere kayıt yaptırmak

zorundadır. Ders kaydının yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı mali yükümlülük-

lerini yerine getirmiş olması gereklidir. 

(5) Bir dersin alınabilmesinin önkoşulu olarak, başka bir veya birkaç dersin alınmış

veya başarıyla tamamlanmış olması aranabilir. Öğrencilerin önkoşulunu karşılamadıkları ders-

leri almaları olanaklı değildir; ancak dersi veren öğretim elemanı, önkoşulu karşılamamasına

rağmen öğrencinin dersi almasına izin verebilir.

(6) Herhangi bir dersin dinleyici olarak alınabilmesi için, dersi veren öğretim elema-

nının kabulü gereklidir. Dinleyici olarak alınan dersler için kredi verilmez ve bu dersler mezun

olmak için gereken veya anadal ya da yandal için gereken ders yükü kapsamına dâhil edilmez;

ancak dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen şartları yerine getiren öğrencilerin not

dökümlerinde söz konusu ders “AU” işaretiyle gösterilir. Bir derse kredili olarak kayıt yaptırmış

öğrencinin bu dersteki statüsü dinleyici statüsüne; bir dersi dinleyici olarak almış bir öğrencinin

bu dersteki statüsü de kredili olarak kayıt yaptırmış öğrenci statüsüne çevrilemez.

(7) İlgili yönetim kurulları lisans diploma programlarına kayıtlı öğrencilerinin, mezu-

niyet yılında olmaları ve/veya dersin öğretim üyesinin kabulü koşuluyla lisansüstü ders alma-

larına izin verebilir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü

ders yüküne sayılmaz.

(8) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden akademik takvimde belirtilen ders bırakma

tarihine kadar çekilebilirler. Dersten çekilme halinde başarı değerlendirmesi yapılmaz ve not

verilmez. Dersten çekilme, öğrencinin kayıtlarında ve not durum belgelerinde (W) işaretiyle

gösterilir. Öğrencilere çekildikleri ders için ödemiş oldukları ücret iade edilmez.

(9) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme ve bırakma dönemi içinde,

kayıt yaptırmış oldukları dersleri bırakabilir, değiştirebilir veya yeni ders alabilirler. Ders ek-

leme ve bırakma konusunda ders kaydına ilişkin kurallar uygulanır. Ders ekleme ve bırakma

işlemini mazereti nedeniyle süresi içinde yapamayan öğrenciler mazeretlerini belirttikleri di-

lekçeleriyle Üniversite Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Öğrencinin mazeretinin Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrenci ders ekleme ve bırakma işlemini

yapabilir.

Yatay geçiş

MADDE 12 – (1) Kurumlararası yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan

öğrencinin Üniversitenin aynı düzeydeki diğer bir diploma programında öğrenimine devam

etme hakkı kazanmasını; kurum içi yatay geçiş ise, Üniversitenin bir diploma kayıtlı olan öğ-

rencinin Üniversitenin aynı düzeydeki diğer bir diploma programında öğrenimine devam etme

hakkı kazanmasını ifade eder.

(2) Kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularına ve kabule ilişkin hususlar

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik çerçevesinde Akademik Kurul kararıyla belirlenir.
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Özel öğrenciler ve değişim öğrencileri

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlara, Başvuru

Değerlendirme Komisyonunun belirlediği başvuru koşullarını taşımaları halinde, diploma adayı

olmadan özel öğrenci statüsüyle bazı dersleri alma veya programları izleme hakkı verilebilir.

Özel öğrencilik için başvuranların, öncelikle ilgili Fakültenin İngilizce dil düzeyine ilişkin ola-

rak aradığı koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. 

(2) Özel öğrenciler, kayıtlı oldukları dönem süresince Üniversitenin öğrencisi sayılırlar

ve öğrencilik haklarından faydalanabilirler. Özel öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencilerine

uygulanan idari ve akademik kurallara tabi olup, ayrıca özel öğrenciler için belirlenen öğrenim

bedelini ödemekle yükümlüdürler. 

(3) Özel öğrencilere diploma verilmez; ancak istekleri üzerine aldıkları dersleri ve not-

ları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsündeyken alınan krediler ve notlar Üniversi-

teye yatay geçiş kredisi veya Üniversitenin bir programına yerleştirilmeleri halinde nakil kredisi

olarak kullanılamaz.

(4) Üniversite, yurt dışında bulunan üniversitelerle birlikte öğrenci değişim programları

yürütebilir. Üniversitenin, değişim programları kapsamında yurt dışında öğrenim görecek öğ-

rencilerinin alacakları derslere ilişkin olarak ilgili fakülte dekanlığından veya yüksekokul mü-

dürlüğünden onay almaları gereklidir. Onayda, alınacak derslerin hangilerinin zorunlu ders,

hangilerinin alan seçmeli dersi ve hangilerinin serbest seçmeli ders olarak sayılabileceği de

karara bağlanır. Öğrencilerin bu konudaki başvurularını değişim programlarına katılmadan

önce yapmaları gerekir. Alınan derslerin kredileri ile notlarının tanınmasına ve Üniversitenin

not sistemindeki eşdeğerlerine ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar

verilir. Öğrencinin not ve kredileri, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararına göre

ve “T (Transfer Credit)” veya “T (Harf)” ibaresiyle öğrencinin kayıtlarına işlenir.

Kimlik kartı

MADDE 14 – (1) Kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite

kimlik kartı verilir. 

(2) Öğrencinin Üniversitenin öğrencisi olduğunu gösteren Üniversite kimlik kartında

asgari olarak öğrencinin adı ve soyadı, fakültesi, varsa bölümü ve öğrenci numarasına ilişkin

bilgiler bulunur. Üniversite kimlik kartında öğrenciye ilişkin olarak yer verilmesi gereken diğer

bilgiler Üniversite Yönetim Kurulu, kartın büyüklüğü, rengi ve benzeri şekli hususlar ise Rek-

törlük tarafından belirlenir.

(3) Üniversite kimlik kartları her yıl yenilenir. 

(4) Kaybedilen veya çalınan Üniversite kimlik kartının yenisinin düzenlenmesi için

emniyet makamlarından kayba veya çalınmaya ilişkin başvuruda bulunulduğuna dair yazı ge-

tirilmesi gerekir.

Akademik yıl ve akademik takvim

MADDE 15 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür. Yaz öğreti-

mine ilişkin hükümler saklı olmak üzere, bir akademik yıl, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

Yarıyılların hangi tarihlerde başlayıp sona ereceği ve yarıyıl aralarının süreleri akademik tak-

vimde belirlenir.
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(2) Akademik takvim, Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara bağlanır.
Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve sürelere ve akademik takvim çerçevesinde
Üniversite birimleri tarafından belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır.

Devam

MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar ve
bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik
çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların,
ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı dönem başında ilgili dersin
öğretim elemanınca belirlenip öğrencilere açıklanır. Öğrencilerin devamı ilgili öğretim elemanı
tarafından izlenir. 

(2) Sağlık nedeniyle devamsızlıklara ilişkin olarak sağlık raporu sunulması, sağlık ra-
porunun kabulü, devam durumuna etkisi gibi hususlar Rektörlük tarafından düzenlenir ve öğ-
rencilere duyurulur.

Yaz öğretimi

MADDE 17 – (1) Akademik Kurulun kararıyla yaz öğretimi yapılabilir. 
(2) Yaz öğretimi, öğrenim süresi hesaplanırken ayrı bir yarıyıl olarak değerlendirilmez;

ancak yaz öğretiminde ders alan öğrencinin güz yarıyılı kayıtlarında esas alınacak akademik
durumu yaz öğretimi sonrasındaki ders, kredi ve notları dikkate alınarak belirlenir.

(3) Yaz öğretiminin hangi tarihlerde başlayıp sona ereceği akademik takvimde ilan
edilir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir dersin toplam ders saati, o dersin verildiği son yarıyılın-
daki ders saatidir.

(5) Yaz öğretiminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır; yaz öğretiminde ders alma
veya ders tekrarlama yükümlülüğü getirilemez.

(6) Öğrenciler yaz öğretiminde açılan dersleri bu dersler için belirlenmiş kontenjanlar
dâhilinde alabilirler.

(7) Genel not ortalamasına bağlı olarak bir yaz öğretiminde alınabilecek azami ders sa-
yısı üç derstir. Ders alma koşulları Akademik Kurul tarafından belirlenir. Genel not ortalama-
sına bağlı olarak, yaz öğretiminde Üniversiteden veya diğer yükseköğretim kurumlarından alı-
nan ders sayısı, staj hariç olmak üzere üç dersi aşamaz.

(8) Öğrencilerin yurt içindeki veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışın-
daki diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminde aldıkları derslerin tanınabilmesi ve
kredilerinin transfer edilebilmesi için, kayıtlı oldukları fakültenin veya yüksekokul yönetim
kurulunun dersin alınmasına önceden izin vermesi gereklidir. Diğer yükseköğretim kurumla-
rının yaz öğretiminden ders alma izni isteyen öğrencilerin, ilgili yükseköğretim kurumuna ve
almak istedikleri derslere ilişkin ayrıntılı bilgileri ekledikleri bir dilekçeyle kayıtlı oldukları
fakültenin dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Öğrencinin ka-
yıtlı olduğu fakülte veya yüksekokulun yönetim kurulu bu derslerin zorunlu veya seçmeli ders-
lerden muafiyet sağlayacak şekilde tanınması ve kredi transferinin yapılmasına karar verebilir.
Kredi transferi yapılabilmesi için öğrencinin başarı notunun alındığı yükseköğretim kurumunda
asgari koşulsuz geçer not olması ve Üniversitenin “C” notuna eşdeğer olması gereklidir. Trans-
fer edilen kredi sayısı öğrenim süresinin tamamında on iki krediyi aşamaz, ancak ilgili fakülte
veya yüksekokul yönetim kurulu daha fazla kredinin transferine karar verebilir. 
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(9) Yaz öğretiminde ders ekleme ve bırakma hakkında bu Yönetmeliğin ders ekleme

ve bırakmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

(10) Yaz öğretiminde ödenecek öğrenim ücretinin hesaplanma ve ödeme şekli Mütevelli

Heyet tarafından belirlenir.

(11) Yaz öğretiminde açılan dersler için bütünleme ve telafi sınavı yapılmaz. 

(12) Yaz öğretimine ve ders tanıma ile muafiyete ilişkin diğer genel esaslar ve açılan

derslere kabul koşulları ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yaz

öğretimi kayıtlarının yürütülmesi ve açılan derslerin kapatılmasına ilişkin esaslar Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye öğretim elemanları ara-

sından bir akademik danışman atanır. 

(2) Akademik danışmanlar, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders seçme-

leri, önkoşul derslerini zamanında almaları, ders ekleme-bırakma, çift anadal, yandal, uzman-

laşma programları seçenekleri, ders tekrarı, yaz öğretimi, Üniversite dışından ders transferi

gibi konularda fikir sahibi olabilmeleri için onlara rehberlik ve danışmanlık yapar. Akademik

danışman gerekli gördüğü hallerde öğrenciyi Üniversitedeki ilgili birimlere yönlendirebilir.

Olağan öğretim süresi, ders programları, derslerin kredi değerleri ve ders yükü

MADDE 19 – (1) Yükseköğretim Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, olağan öğre-

nim süresi, Tıp Fakültesinde on iki, diğer lisans programlarında ise sekiz yarıyıldır. Diploma

programlarının müfredatları bu süreler esas alınarak belirlenir.

(2) Diploma programlarında verilen dersler çekirdek program, zorunlu alan, alan seç-

meli ve genel seçmeli dersler olarak ayrılır.

(3) Derslerin kredi değerleri ve kredi değerlerinin uluslararası denklikleri ilgili kurulun

önerisi üzerine Akademik Kurul kararıyla belirlenir.

(4) Ders yükü bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı ders sayısı veya aldığı ders-

lerin toplam kredi değeridir. Öğrencilerin asgari ve olağan ders yükleri ile bir üst sınıfa devam

edebilmek için tamamlamaları gereken ders yükü Akademik Kurul kararıyla belirlenir; Aka-

demik Kurul farklı diploma programları için farklı ders yükleri belirleyebilir.

(5) Aşağıdaki hallerde, öğrenciler, Üniversiteye karşı mali yükümlülükleri bakımından

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan koşulları karşılamaları kaydıyla, olağan ders

yükünden fazla ders alabilirler: 

a) Ortalamaya bakılmaksızın; üç adet bir kredilik ders veya,

b) Aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması kaydıyla, bir adet iki veya üzeri kredilik

ders ve bir adet bir kredilik ders;

1) Genel not ortalamasının 2,70 veya üzerinde olması,

2) Önceki yarıyıl için, olağan ders yükünün tamamlanmış ve yarıyıl ortalamasının 2,70

ve üzerinde olması,

3) Ortalamaya bakılmaksızın; mezuniyet için kalan ders sayısının en fazla 15 olması.

(6) Belirli program, bölüm veya fakülteler için, Akademik Kurul kararıyla olağan ders

yükünden fazla ders almaya ilişkin olarak ek koşullar getirebilir veya mezuniyet için kalan

ders sayısı 17’ye kadar artırılabilir.
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(7) Çift anadal öğrencilerinin olağan ders yükünden fazla ders almalarına ilişkin koşul

ve sınırlar Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Notlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan istisnalar hariç olmak üzere; öğrencilerin

aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim

elemanı öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir:

a) Tüm fakülte ve yüksekokullar için:

Harf notu Tanım Sayısal karşılık

A+ — Pekiyi + 4,00

A — Pekiyi 4,00

A- — Pekiyi - 3,70

B+ — İyi + 3,30

B — İyi 3,00

B- — İyi - 2,70

C+ — Orta + 2,30

C — Orta 2,00

C- — Orta - 1,70

D+ — Zayıf + 1,30

D — Zayıf 1,00

F — Geçmez 0,00

b) Tüm fakülte ve yüksekokullar için:

Harf notu Tanım Sayısal karşılık

S — Başarılı Yoktur

U — Başarısız Yoktur

c) Tıp Fakültesinde ve Hemşirelik Fakültesinde, yukarıdaki notlar yanında:

Harf notu Tanım Sayısal karşılık

(H) — Onur derecesi ile geçti Yoktur

(P) — Geçti Yoktur

(F) — Kaldı Yoktur

(2) Genel not ortalamasını etkilemeyen ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya ta-

mamlanması öngörülen kredili veya kredisiz çalışmalar için aşağıda belirtilen “muafiyet” not-

ları kullanılır. Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına sayılmaz.

S — Başarılı

U — Başarısız

(3) Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları ise aşağıdaki işaretlerle izlenir:

a) I — Eksik, öğretim elemanı eksiği tamamlaması için süre tanıdı: Final sı-

navı, ödev, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanın-

da yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksik, öğretim

elemanının uygun gördüğü bir tarihe kadar giderilir. Bu tarih, dersin

alındığı dönemi izleyen bir takvim yılını aşamaz. Bu süre içinde ek-

siğini tamamlayamayan öğrencinin o ders ile ilgili notu (F)’ye dönü-

şür.
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b) RC — Dersi tekrar ediyor: Bu işaret öğrencinin zorunlu veya isteğe bağlı
olarak ders tekrarladığı hallerde kullanılır. Ders tekrarı aşağıdaki ku-
rallar dâhilinde yapılır: 
1) Öğrenci (F) notu aldığı zorunlu derslerden zorunlu alan dersi veya
ortak çekirdek ders olanları, geçer not alana kadar tekrarlamak zo-
rundadır. Öğrencinin geçer not alması halinde, aldığı not, not ortala-
ması hesaplamalarında (F) notunun yerine sayılır. 
2) Öğrencinin (F) notu aldığı seçimlik dersi tekrarlaması ve geçer not
alması halinde, aldığı not, not ortalaması hesaplamalarında (F) notu-
nun yerine sayılır. 
3) Öğrenci, (D) veya üzerinde bir not ile tamamladığı dersleri isteğe
bağlı olarak tekrarlayabilir. İsteğe bağlı olarak tekrar ettiği dersten
başarısız olan öğrenci, bu dersten daha önce geçer bir not almışsa,
dersi tekrar etmesi gerekli değildir. Ders tekrarı halinde aldığı not öğ-
rencinin akademik kayıtlarında gösterilir ve genel not ortalaması he-
sabında dersten alınan en yüksek not esas alınır. 
4) Ders tekrarında derse kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarının
tamamı uygulanır.

c) W — Dersten çekilmiş: Öğrenci, akademik danışmanın uygun göreceği bir
nedenle ve aldığı ders sayısı Akademik Kurulca belirlenen sayının
altına düşmemek koşuluyla, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
derslerden çekilebilir. Öğrencinin çekildiği dersi tekrar etmesi halinde
derse kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarının tamamı uygulanır.

ç) L — Kayıt dondurmuş
d) AU — Dinleyici
e) T — Not ortalamalarına dâhil edilmeyen nakil kredisi: Bu derslerin notları

not ortalamalarına dâhil edilmez, ancak mezuniyet için gerekli kredi
toplamında dikkate alınır.

f) T(Harf) — Not ortalamalarına dâhil edilen nakil kredisi: Bu derslerin notları harf
notu olarak parantez içinde gösterilip not ortalamalarına dâhil edilir
ve mezuniyet için gerekli kredi toplamında dikkate alınır.

g) AP — Yeterlilik: Öğrenci dersten muaftır. Dersin kredisi mezuniyet için ge-
rekli kredi toplamında dikkate alınmaz.

(4) Aksine bir düzenleme olmadığı sürece, seçimlik dersler bakımından, seçimlik ders
yükünün tamamlanması esastır. Öğrenci (F) notu aldığı seçimlik dersi tekrarlayabileceği gibi,
programa uygun aynı veya daha fazla kredide yeni bir seçimlik ders de alabilir, ancak (F) notu
alınan seçimlik dersin not ortalamalarına etki edecek şekilde notlandırıldığı hallerde, alınacak
yeni seçimlik dersin de not ortalamalarına etki edecek şekilde notlandırılıyor olması gereklidir.
Programa uygun olarak alınan yeni seçimlik derste geçer not alınması halinde, not ortalaması
hesaplarında, (F) notu alınan dersin kredisi ve notu yerine, alınan yeni seçimlik dersin kredisi
ve notu esas alınır.

Not ortalamaları
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Not or-

talamaları, öğrencilerin izledikleri derslerden, ortak çekirdek, zorunlu alan, genel seçmeli ve
alan seçmeli derslerden alınan (F) notları da dâhil olmak üzere, aldıkları notların ağırlıklı or-
talamasıdır. 
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(2) Not ortalamaları, her yarıyıl sonunda o yarıyıl alınan dersler için “yarıyıl not orta-
laması” (YNO) ve alınmış olan tüm dersler için “genel not ortalaması” (GNO) olarak hesap-
lanır. YNO hesaplaması, o yarıyılda alınan her bir dersin kredi sayısı ile dersten alınan notun
sayısal karşılığı çarpılıp, bulunan sayıların toplamının alınan toplam kredi sayısına bölünmesi
suretiyle yapılır. GNO hesaplaması ise, aynı yöntemle, ancak alınmış tüm dersler dikkate alı-
narak yapılır. Tekrar edilen derslerin bir önceki not kredi ağırlığı GNO hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Not ortalaması hesaplamalarında, harf notu (A+) olan dersler için, dersin kredisi 0,30
katsayıyla çarpılarak bulunan sayı genel not toplamına eklenir. 

(3) Her bir yarıyıl sonunda, o yarıyıldaki YNO 3,50 ve üzerinde olup Akademik Kurulca
belirlenen diğer koşulları karşılayan öğrenciler Vehbi Koç Onur Öğrencisi sıfatıyla ödüllendi-
rilir. 

(4) Mezuniyet onur dereceleri ve bu derecelere hak kazanma koşulları, GNO koşulu
3,00 altına düşürülmemek kaydıyla Akademik Kurul tarafından belirlenir.

(5) Akademik Kurul kararıyla Dekan Şeref Listesi veya Yüksekokul Müdürü Şeref Lis-
tesi oluşturulabilir, bu listede yer almaya ilişkin koşullar Akademik Kurul tarafından belirle-
nir.

Notların açıklanması ve itirazlar 
MADDE 22 – (1) Ara sınav, ödev ve uygulama gibi yarıyıl içinde verilen notlar dersin

öğretim elemanı tarafından, nihai ders başarı notları ise Kayıt ve Kabul Direktörlüğü tarafından
ilan edilir. Öğretim elemanları nihai ders başarı notlarını akademik takvimde belirlenen tarih-
lerde Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne bildirirler. 

(2) Öğrenciler yazılı sınav sonuçlarına ve nihai ders başarı notlarına bunların ilanı ta-
rihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. İtiraz dersi veren öğretim elemanına yazılı
olarak yapılır.

(3) İtirazın öğretim elemanı tarafından reddedilmesi halinde öğrenci, dersi veren öğre-
tim elemanının bağlı olduğu fakültenin dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.
Dekan veya müdür tarafından seçilen üç kişilik komisyon sınav sonuçlarını değerlendirip karara
bağlar. Bu karara karşı akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısına başvurulabilir; rektör
yardımcısı gerekli gördüğü hallerde ek değerlendirme raporu alarak başvuruyu nihai karara
bağlar.

(4) Nihai ders başarı notunun düzeltilmesi gereken hallerde, dersin öğretim elemanı
notu yeniden belirleyerek akademik kayıt değiştirme formuyla Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne
bildirir.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama

ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri
öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirlenir ve öğrencilere hem yazılı hem sözlü olarak
duyurulur. Dersin niteliğinin izin verdiği hallerde, öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavı yerine
ödev veya proje yükümlülüğü getirebilir.

(2) Ara sınavlar ders saatinde yapılabilir. Ara sınavın günü ve saati sınav tarihinden en
az iki hafta önce öğrencilere duyurulur.

(3) Çekirdek ders ve zorunlu bölüm derslerinin ara sınavları Kayıt ve Kabul Direktör-
lüğünün öğretim elemanlarının sınav tarih, saat ve sürelerine ilişkin önerilerini derleyerek be-
lirlediği gün ve saatlerde yapılır. 
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(4) Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirlenmiş olan yarıyıl sonu sınav döne-
minde yapılır ve sınavların gün ve saatleri Kayıt ve Kabul Direktörlüğü tarafından öğrencilere
yarıyılın en geç sekizinci haftası sonunda duyurulur. Yarıyıl sonu sınavları ancak dersin bağlı
olduğu fakültenin dekanından onay alınarak iptal edilebilir; iptal edilen sınavın yapılıp yapıl-
mayacağına, yapılmayacaksa öğrencinin yarıyıl başarısının nasıl değerlendirileceğine ilgili yö-
netim kurulu tarafından karar verilir. Öğretim elemanları, dersin bağlı olduğu fakültenin deka-
nının veya yüksekokul müdürünün onayını almadan, yarıyıl sonu sınavının tarih ve saatini de-
ğiştiremez veya yarıyıl öğretimi sona ermeden yarıyıl sonu sınavı yapamaz. 

(5) Ara sınav veya yarıyıl sonu sınav programlarının öğrencilerin bir takvim günü içinde
en fazla iki sınava girmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmeleri esastır. Sınav programlarının
bu şekilde düzenlenemediği durumlarda bir takvim gününde üç veya daha fazla sınavı olan öğ-
rencilere talepleri halinde, bağlı oldukları fakültenin dekanı veya yüksekokulun müdürü tara-
fından telafi sınavı olanağı verilir ve sınav yükleri bir takvim günü içinde en fazla iki sınava
girecekleri şekilde yeniden belirlenir. Bu olanaktan yararlanmak isteyen öğrencilerin güz ve
bahar yarıyıllarında sınav tarihinden en az iki, yaz dönemlerinde ise sınav tarihinden en az bir
hafta önce, telafi sınavı almak istedikleri dersi veren öğretim elemanının bağlı bulunduğu fa-
kültenin dekanlığına veya yüksekokulun müdürlüğüne başvurmaları gerekir. 

(6) Ara sınavlar için de geçerli olmak üzere; sınava girmeyen öğrencinin mazeretleri
öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve mazeretin haklı kabul edildiği hallerde, öğrenciye
mazeret sınavı hakkı verilir. Öğretim elemanının mazereti kabul etmediği hallerde, öğrenci ka-
yıtlı olduğu fakültenin yönetim kuruluna başvurabilir. Ara sınavlar için yapılacak mazeret sı-
navlarının tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl sonu mazeret sınavlarının tarihleri
ise akademik takvimde belirlenmiş olan mazeret sınavları dönemi içinde yapılır.

(7) Mazeret sınavına girilmemesi halinde, yeniden mazeret sınavı hakkı verilmez.
(8) Sınav kâğıtları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle muhafaza edilir ve

bu sürenin bitiminde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilmek
suretiyle tutanak tanzim edilerek imha edilebilir.

Kopya ve intihal
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çek-

meye veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirt-
meden kısmen veya tamamen alıntıda bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarının
kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, ilgili öğretim elemanı tarafından bir tu-
tanak düzenlenerek konu dersin bağlı olduğu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlü-
ğüne bildirilir. 

(2) Kopya çektiği, intihalde bulunduğu veya çalışmasını kendisinin yapmadığı bildirilen
öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

(3) Kopya çekildiği, intihalde bulunulduğu veya çalışmanın öğrencinin kendisi tarafın-
dan yapılmadığının bildirildiği dersin nihai notu (I) ibaresiyle gösterilir ve disiplin soruşturması
sonunda kopya çekildiğinin, intihalde bulunulduğunun veya çalışmanın öğrenci tarafından ya-
pılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili ödev veya sınav için sıfır notu verilerek nihai not
belirlenir.

Disiplin
MADDE 25 – (1) Kopya ve intihale ilişkin olarak 22 nci madde hükümleri saklı olmak

üzere; öğrencilerin disiplin işlemleri Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
uyarınca yürütülür.
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Mezuniyet
MADDE 26 – (1) Kayıtlı oldukları programın derslerini yasal süresi içinde başarıyla

tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler lisans diploması almaya hak
kazanırlar. 

(2) Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ön-
görülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden;

a) Genel not ortalaması en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını en fazla iki dersten (F)
notu bulunduğu için yerine getiremeyenlere, (F) dersleri için birer ek sınav hakkı verilir.

b) Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerin tümünü başarmış olan, ancak genel
not ortalaması 2,00 altında olduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyenlere, seçecek-
leri iki dersten not yükseltmek için birer ek sınav hakkı verilir.

c) Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerden sadece birinden (F) notu bulunduğu
ve genel not ortalaması 2,00 altında olduğu için mezuniyet koşullarını yerine getiremeyenlere,
(F) dersi için bir ek sınav hakkı ile seçecekleri iki dersten not yükseltmek için birer ek sınav
hakkı verilir.

ç) Mezuniyet için tamamlanması gerekli derslerden en fazla ikisinden (F) notu bulun-
duğu ve genel not ortalaması 2,00 altında olduğu için mezuniyet koşullarını yerine getireme-
yenlere, (F) dersleri için birer ek sınav hakkı ile seçecekleri bir dersten not yükseltmek için bir
ek sınav hakkı verilir.

(3) Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ön-
görülen azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrencilere, ikinci fıkra uyarınca ayrıca ek sınav
hakkı verilmez; bunlara doğrudan Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (c) bendinde öngörülen ek sınav hakları kullandırılır.

Kayıt sildirme
MADDE 27 – (1) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrencinin bu talebini yazılı

olarak yapması gerekir. Talebin kabulü halinde kayda esas diplomalar ile kayda hak kazandıran
belgeler iade edilir. Ancak kayda esas diploma ile kayda hak kazandıran belgelerin onaylı bir
kopyası dosyasında saklanır. 

(2) Kayıt sildirme başvurusu kabul edilen öğrencilere, talep etmeleri halinde Üniversi-
tede izledikleri dersleri ve aldıkları notları belirten belge verilir.

(3) Kaydını sildiren öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmamış ol-
mak koşuluyla, kayıt sildirme başvurusunu yaptığı tarihten itibaren altmış gün içinde kayıt sil-
dirme başvurusunu geri almak üzere başvurabilir. Geri alma başvurusunun kabul edilip edil-
meyeceği konusunda Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Kayıt sildirme halinde ödenmesi gereken öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tara-
fından belirlenir. 

Çift anadal, yandal ve uzmanlık programları
MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-

ramlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Akademik Kurul tarafından belirlenen başarı şartını
ve diğer koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal öğrencisi olarak Üniversitenin iki ayrı dip-
loma programından eş zamanlı olarak ders alarak iki ayrı diploma alabilirler. Çift anadal öğ-
retimine kabul, devam ve mezuniyet için her iki diploma programının ders ve ortak eğitim uy-
gulaması koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Çift anadala başvuru, kabul, devam, ikinci
anadal programı kapsamında fazla ders yükü alınması ikinci anadaldan ilişiğin kesilmesi, ikinci
anadala yatay geçiş ve ikinci anadaldan mezuniyete ilişkin kurallar Akademik Kurul tarafından
belirlenir.
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(2) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik çerçevesinde Akademik Kurul tarafından belirlenen başarı şartını ve diğer koşulları
sağlayan öğrenciler, yandal öğrencisi olarak Üniversitenin bir başka diploma programından bu
diploma programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulunun belirlediği şekilde eş zamanlı
ve sınırlı sayıda ders alarak yandal sertifikası alabilirler. Birden fazla diploma programından
ders alınabilecek yandal programları açılabilir. Yandal öğretimine kabul ve devam ile yandal
sertifikasına hak kazanılması için her iki diploma programının ders ve ortak eğitim uygulaması
koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Yandala başvuru, kabul, devam, yandaldan ilişiğin ke-
silmesi ve yandal sertifikasına hak kazanılmasına ilişkin kurallar Akademik Kurul tarafından
belirlenir.

(3) Akademik Kurul tarafından belirlenen başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğ-
renciler, Üniversitenin bir başka diploma programından bu diploma programının bağlı olduğu
fakültenin veya yüksekokul yönetim kurulunun belirlediği şekilde eş zamanlı ve sınırlı sayıda
ders alarak veya kayıtlı oldukları diploma programından bu diploma programının bağlı olduğu
fakültenin veya yüksekokulun yönetim kurulunun belirlediği seçimlik dersleri alarak uzmanlık
sertifikası alabilirler. Uzmanlık programına başvuru, kabul, devam, ilişiğin kesilmesi, uzmanlık
sertifikasına hak kazanılmasına ilişkin kurallar Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Ön lisans diploması

MADDE 29 – (1) İlk dört veya daha fazla yarıyılın bütün derslerini, ya da programla-
rının toplam kredisinin en az yüzde ellisini en az (2,00) GNO ile tamamlamış olup, lisans öğ-
renimlerini tamamlamadan Üniversiteden ayrılan en az dört yarıyılı başarıyla tamamlayan li-
sans öğrencilerine Ön Lisans Diploması verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Akademik Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili kurul veya yönetim
kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 31/3/1995 tarihli ve 22244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç
Üniversitesi Lisans, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama ve intibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar ve üniver-
sitelerarası protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik yayımı tarihinde kayıtlı
durumda olan tüm öğrenciler hakkında uygulanır. 

(2) Gerekli intibak işlemleri Akademik Kurul tarafından belirlenecek kurallar dâhilinde
ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/289 

Karar No : 2016/187 

Sanık : MOHAMAD ALI: Hasan oğlu, Emine'den olma, 01.01.1988 Halep 

Doğumlu. Sakarya Caddesi Merkez/KahramanmaraĢ adresinde oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 24.04.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 16.02.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 

2015/85 Karar numaralı kararı da göz önüne alınarak, sanığın TCK53/1. maddesinde belirtilen ve 

53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki 

haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi 

gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık 

yetkileri açısından ise koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak 

sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi 

uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1468 

————— 
HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2016/95 

Karar No : 2016/383 

Sanık : AHMED REġĠT: ReĢit oğlu, Nesibe'den olma, 1994 Suriye Hamas 

Doğumlu, Ġslahiye Ġlçesinde bulunan 1 nolu çadırkentte oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 02.02.2016 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 29.03.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetinin Kanuni sonucu 
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olarak sanık hakkında TCK.nın 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesinin 

08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı göz önünde bulundurularak 

uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 

sayılı TCK.nın 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahliline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1469 

————— 
HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/495 

Karar No : 2016/458 

Sanıklar : 1 - ĠBRAHĠM HACĠ: Abid oğlu, Subhiye'den olma, 1986 Suriye Ġdlib 

Doğumlu, Ġslahiye ilçesi YeĢilyurt 2 nolu kampta oturur. 

  2 - AHMED SELĠM: Muhammeed oğlu, Haldi'den olma 1986 Suriye 

Ġdlib Doğumlu, Ġslahiye ilçesi YeĢilyurt 2 nolu kampta oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 02.06.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 20.04.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanıklar hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 

2014/140 Esas ve 2015/85 Karar numaralı kararı da göz önüne alınarak, sanıkların, TCK 53/1. 

maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve 

kayyımlık yetkileri dıĢındaki haklardan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 

kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu salıverilme tarihine kadar yoksun 

bırakılmalarına karar verilmiĢtir. 

Sanıkların bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adlarına çıkartılan tebligatların bila ikmal 

iade edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıklardan 

müteselsilen tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1470 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠSTANBUL ĠLĠ, ÜMRANĠYE ĠLÇESĠ ULUSLARARASI FĠNANS MERKEZĠ 3328 ADA,  

10 PARSELDE TÜRKĠYE CUMHURĠYET MERKEZ BANKASI (TCMB) HĠZMET  

BĠNASININ ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMI  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): 

1 - ―Ġstanbul Ġli Ümraniye Ġlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir 

PaylaĢımı ĠĢi‖ ihalesi; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘na tabi olmayıp, ―Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığı SatıĢ, Devir, Ġntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa SatıĢı 

KarĢılığı Gelir PaylaĢımı Ġhale Yönetmeliğinin‖ 26. maddesi (DeğiĢik: 27/02/2007 - 26447 R.G. 

/10. md.) uyarınca Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır. 

2 - Ġhale, yerli ve yabancı inĢaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluĢlarıyla yapacakları ortak giriĢimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3 - Ġhale için baĢvuracak istekliler ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut Ġdaresi 

BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresinde bedelsiz olarak görebilir ve bu adresten 08.30 - 17.30 

saatleri arasında 500 TL. (BeĢyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler. 

4 - Teklif dosyaları, aĢağıdaki adrese en geç 26/04/2017 tarihine ve saat 11:30‘a kadar, 

sıra numaralı alındılar karĢılığında; Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı Ġstanbul Hizmet Binası 

Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / ĠSTANBUL adresinde 

Toplu Konut Ġdaresi Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı‘na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye 

ulaĢması Ģarttır aksi halde Posta gecikmesinden Ġdaremiz sorumlu değildir. 

5 - Teklifler 26/04/2017 tarihinde, saat 11:30‘da istekliler huzurunda Ġhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 

edilecektir. 

7 - Teklifler, Teklif Alma ġartnamesi‘nin ilgili maddeleri esaslarına göre 

değerlendirilecek olup, herhangi bir Ģartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġhaleye katılabilmek için ĠSTEKLĠ‘lerde aĢağıda belirtilen belgeler aranır: 

8.1. Türkiye‘de tebligat için adres,  

8.2. Ticaret sicil gazetesi, 

8.3. Ġmza sirküleri,  

a. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.  

b. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri  

c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢinin her 

birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

8.4. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,  

8.5. Teklif ile birlikte verilecek olan Ġhale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır)  

8.6. Ortak giriĢim olarak teklif verilecekse, Ortak GiriĢim Beyannamesinde ĠĢ ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eĢit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eĢit olan ortakların bulunduğu iĢ ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 
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8.7. Ġhale Dokümanı Alındı Belgesi 

8.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

8.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair son teklif 

verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiĢ belge, 

8.10. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,  

Son on beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iĢ bitirme, iĢ denetleme ve iĢ yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimi olarak Ġstekliler tek bir sözleĢme kapsamında bitirdikleri en az 75.000 m² 

bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inĢaatı 

deneyim belgesi, iĢ bitirme, iĢ yönetme ve iĢ denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması 

halinde; ortaklığı teĢkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, 

diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30‘unu karĢılamak zorundadır. Ortaklığı teĢkil eden 

firmalardan herhangi birinin yukarıdaki Ģartın tamamını (% 100) karĢılaması halinde ise, diğer 

ortaklarda bu Ģart aranmaz.  

8.12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,  

Ġstekli (tek baĢına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek Ģekilde) bu iĢi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 

gereksinimlerini karĢılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir.  

Bilanço veya eĢdeğer belgeler; 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eĢdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a)  Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ 

ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  
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Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına 

bakılmaksızın bilanço veya eĢdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge 

aranmaz. 

ĠĢ hacmini gösteren belgeler; 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

Ġsteklinin cirosunun 50.000.000,00 TL (EllimilyonTürkLirası). taahhüt altında devam 

eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 

30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası). den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini 

sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik Ģartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım 

iĢlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 

onaylanan ödemeye esas hakediĢ iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına 

bakılmaksızın bilanço veya eĢdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge 

aranmaz. 

8.13. Yüklenici iĢin yapılması için gerekli miktarda ve özellikte ekipmanları iĢ yerinde 

bulunduracaktır. 

9 - Bu iĢin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satıĢ karĢılığı satıĢ toplam gelirinin 

(AKSTG)‘ nin % 4‘üdür. Kesin teminat tutarı ise satıĢ toplam gelirinin (AKSTG)‘ nin % 6‘sıdır. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11 - Ġhale dosyasını Ġdare‘ den temin eden istekliler, ihale konusu iĢle ilgili sorularını, 

13/04/2017 tarihi saat 17:30‘e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile Ġdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra Ġdareye ulaĢan sorular dikkate alınmayacaktır. 

12 - Sorular ile ilgili cevapları oluĢturan ―Açıklama veya Açıklamalar‖ ile gerekli 

durumlarda düzenlenecek ―Zeyilname veya Zeyilnameler‖, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı 

tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere Ġdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ġstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5 34307 Halkalı, 

Küçükçekmece / ĠSTANBUL 

Tel: 0 (212) 495 40 40   Faks: 0 (212) 470 03 16 2617/1-1 
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BELEDĠYEMĠZ MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN 126 ADA 5 PARSEL  

SAYILI TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan ―Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 4.001,65 m² 

alanlı, 126 Ada 5 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması‖ iĢi ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı: ―Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 126 Ada 5 Parsel Sayılı TaĢınmazın 

Satılması‖ ĠĢidir. 

3 - Muhammen Bedeli : 20.808.580,00-TL + KDV (YirmimilyonsekizyüzsekizbinbeĢyüz 

seksen - TürkLirası + KDV) 

4 - Geçici Teminatı : 624.258,00-TL (Altıyüzyirmidörtbinikiyüzellisekiz-TürkLirası) 

5 - Ġhale Edilecek TaĢınmaza Ait Bilgiler 

a) Ġl/Ġlçesi : Ġstanbul/BaĢakĢehir 

b) Mevkii /Mahalle : BahçeĢehir 1. Kısım Mahallesi 

c) Ada/parsel : 126/5 

d) Cinsi : Arsa 

e) Yüzölçümü : 4.001,65 m² 

f) Belediye Hisse Oranı: Tamamı 

g) Durumu : BoĢ 

h) Ġmar Durumu : Akaryakıt ve Servis Ġstasyonu Alanı 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı Salonu, 

BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 

BaĢakĢehir / ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 07.04.2017, Cuma günü saat: 10:30 

7 - Son Teklif Verme  

    Tarihi ve Saati : 07.04.2017, Cuma günü saat: 10.30 

8 - Tekliflerin  

     Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 

BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 

BaĢakĢehir / ĠSTANBUL 
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9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı: Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun). 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/Ġstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00-TL 

(BeĢyüz - TürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (07.04.2017 Cuma) saat 10:30'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 2654/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

AĢağıda özellikleri, Ģartları belirtilen 1 (bir) adet taĢınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. 

maddesi gereğince ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile ihale edilerek satılacaktır. 

 

Sıra 

No 

Ada-Parsel 

No Yüzölçümü Ġmar Durumu 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

1 

Atatürk 

Mahallesi, 516 

ada 5 parsel 

sayılı taĢınmaz. 

29.347,87 m2 
Turizm+Ticaret+ 

Konut Alanı 

160.000.000,00 

TL 

4.800.000,00 

TL 

 

1 - Ġhale ġartnamesi; Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü, 

Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresinde 

ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

2 - Ġhale 11.04.2017 Salı günü saat 10:00‘da Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, 

Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat 

Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - Büyükçekmece Ġlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taĢınmazın, satıĢ 

bedeli peĢin veya taksitle ödenebilecek olup; taksit sayısı ve miktarı, ödeme takvimi ve tapu devri 

ile ilgili bilgiler Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

4 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenler; 

Özel KiĢiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres YerleĢim Belgesi, Geçici Teminat 

Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair belge ile ġartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel KiĢiler: Faaliyet Belgesi, Ġmza sirküleri, Ġhaleye katılacak kiĢinin noter onaylı yetki 

belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat 

makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına 

dair belge ile ġartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. 

5 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 

Ģartnamede belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 10.04.2017 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye BaĢkanlığı, Mimarsinan 

Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/ĠSTANBUL adresindeki Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘ne sıra numaralı alındılar karĢılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2645/1-1 
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PANCAR ANALĠZ LABORATUARI HĠZMETĠ HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti hizmet 

alımı ihalesi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği 

esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/141018 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : Yok 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 100 gün 

(+/-%20 toleranslı) (Eylül-Aralık) 11‘er kiĢi ile 2 (iki) 

vardiya toplam 22 kiĢi olarak çalıĢtırılması iĢi 

b) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası 

c) ĠĢin süresi : Eylül-Aralık dönemi 100 (Yüz) (+/-%20 toleranslı) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.04.2017 Salı günü - Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30‘u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.2.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Personel ÇalıĢtırmaya Dayalı Hizmet iĢleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

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

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 2641/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Kartal Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No  : 2017/400 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi  : Kartal 

c) Cinsi  : Arsa 

d) Pafta No  : 115 

e) Ada No  : 12351 (E: 2692) 

f) Parsel No  : 39 

g) Yüzölçümü  : 735,00 m² 

h) SatıĢa Konu Hisse Oranı : Tam 

i) Hâlihazır Durum  : BoĢ Arsa 

j) Ġmar Durumu  : Konut + Ticaret 

k) Ġmar Planı Tasdik Tarihi : 19.04.2013 (Kartal Güneyi Revizyon Uygulama Ġmar Planı) 

l) TaĢınmazın tamamı üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu‘na ait Bedelli irtifak hakkı 

vardır. Üzerinde ihale kalan tüm takyidatları ile birlikte kabul etmiĢ sayılacaktır. 

l) Adres  : Hürriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol No: 53-55 arası 

3 - Muhammen Bedeli  : 2.793.000,00-TL (735,00 m2 x 3.800,00 TL) 

4 - Geçici Teminatı  : 83.790,00 -TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati  : 06.04.2017 - 10:30 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 

adresinde bulunan Merkez Hizmet Binası Encümen 

Salonu Kartal/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü  : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi  : Kartal Belediyesi Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 Kat 3 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü. (0 216 280 55 97 –  

  Fax: 0 216 280 55 93) 

9 - Ġhale Dosyası  : Kartal Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 

5.000 TL KarĢılığında temin edilebilir. 

10 - Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: Teklifler 05.04.2017 tarih saat 17:00 mesai 

bitimine kadar Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecek. 

11 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek KiĢiler Ġçin; 

i) Nüfus Cüzdanı Sureti 

ii) Ġkametgâh Senedi 

iii) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya SatıĢ Makbuzu 

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 
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v) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi 

b) Tüzel KiĢiler Ġçin; 

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza sirküleri 

ii) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

iii) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve Dosya SatıĢ Makbuzu 

iv) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

v) Ortak giriĢim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 2612/1-1 

—— • —— 

TOHUMLUK ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım ĠĢletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 488.900 adet muhtelif tipte polipropilen tohumluk 

çuvalı satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘ndan 100,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

Teklif mektuplarının en geç 11.04.2017 günü saat 14.30‘a kadar TĠGEM Genel Evrak 

Servisine teslim edilmiĢ olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, Tigem ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

Adres : TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar / ANKARA 

  Tel: (312) 417 84 70 (5 Hat) 

  Fax: (312) 425 59 55 2614/1-1 

—— • —— 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden: 

Tıp Merkezimizin binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun hale 

getirilmesi hizmeti iĢi kapalı zarfla teklif toplama, açık eksiltme yöntemi ile ihale edilecektir. 

Ġsteklilerin tekliflerini 17.04.2017 günü teklif verme saatine kadar Tıp Merkezimiz 9. Katta 

bulunan Evrak Kayıt servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ġhale‘ye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi Cihadiye Caddesi No: 40 

Altıntepe / Maltepe / Ġstanbul‖ adresindeki merkezimizde 9. Katta bulunan Lojistik servisinde 

görülebilir ve 100 TL bedel karĢılığı temin edilebilir. Teklif vermek isteyen firmaların Ģartname 

alması gerekmektedir. 

Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Bilgi : Lojistik Yönetimi Birimi. 

Tel : 0 216 489 40 74 

Fax : 0 216 489 49 86 2650/1-1 
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KAPORTA BAKIM, ONARIM, YIKAMA KUMLAMA VE  
BOYA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/134546 
1 - Ġdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  
    türü ve miktarı : 20 Adet DE 24000 tipi lokomotif, 10 Adet DE 22000-DE 

33000 tipi lokomotiflerin kaporta bakım, onarım, yıkama 
kumlama ve boya iĢi teknik Ģartnamelere göre 
yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 10.04.2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

10/04/2017 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2562/1-1 
—— • —— 

ERCĠġ ĠÇME SUYU TEMĠNĠ PROJESĠ ĠÇĠN EKĠPMAN ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 
EuropeAid/138844/ID/SUP/TR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından: 

AB Yatırımları Dairesi BaĢkanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Türkiye‘nin Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı‘nın Bölgesel Kalkınma BileĢeni içinde yer alan ―Çevre‖ çok yıllı 
operasyonel programından sağlanan mali yardım ile ErciĢ/Van -Türkiye ‗de ErciĢ Ġçme Suyu 
Temini Projesi için Ekipman Alım Ġhalesini sözleĢmeye bağlamayı planlamaktadır. Ġhale dosyası 
Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- services/index.cfm?do= 
publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıĢtır. 

Tekliflerin sunulması için son tarih 08 Mayıs 2017 saat 14:00‘tür (Türkiye saati ile). Ġlave 
bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde; 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
ve/veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. 2653/1/1-1 

————— 
Supply of Equipment for ErciĢ Drinking Water Supply Project 

EuropeAid/138844/ID/SUP/TR 
The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends 

to award a supply contract for ErciĢ Drinking Water Supply Project in ErciĢ/Van - Turkey with 
financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‗Environment‘ for Community 
Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‗Regional Development‘ 
Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is published on the 
EuropeAid website: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
and/or http://www.ipa.gov.tr. 

The deadline for submission of tender is 14:00 hrs (Local Time- Turkey) on 08 May 2017. 
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr. 2653/2/1-1 
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SON ġEKER REFRĠJANTLARI SOĞUTMA SUYU SERPANTĠNLERĠNĠN VE 

GĠRĠġ ÇIKIġ HATLARININ DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Son ġeker Refrijantları Soğutma Suyu Serpantinlerinin ve giriĢ çıkıĢ hatlarının 

değiĢtirilmesi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması 

halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası * : 2017/123183 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30      Pbx.-0 356 275 35 36/39 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Son ġeker Refrijantları Soğutma Suyu Serpantinlerinin ve 

giriĢ çıkıĢ hatlarının değiĢtirilmesi Detaylar Teknik 

Ģartnamede belirtilmiĢtir.  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre iĢe baĢlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 06/04/2017 PerĢembe günü, Saat 14:00 

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

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

5.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

haberleĢme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da Ģirketi temsile yetkili olan kiĢinin hazır bulunması 

gerekmektedir.  

7 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale 

bırakılan istekliyle götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2530/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Van ErciĢ Organize Sanayi Bölgesi I. etap 

(21,7 Ha.) alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : HaĢmet Bedii Kürüm Cad. No: 20 ErciĢ/VAN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ErciĢ Organize Sanayi Bölgesi I. etap (21,7 Ha.) alanına 

ait yol, yağmursuyu, atıksu, içmesuyu, telekom altyapı 

ve kamera sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı 

yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : ErciĢ/VAN 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 5.453.683 TL 

f) Geçici Teminatı : 381.757,81 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Van ErciĢ Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının HaĢmet Bedii Kürüm 

Cad. No: 20 ErciĢ/VAN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 2618/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Veysel Karani Türk Yemeni Said Vakfı 

VAKFEDENLER: Salah Muslem Salem Batıs 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO'SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/03/2017 tarihinde tashih edilen ve 

02/03/2017 tarihinde kesinleĢen 20/12/2016 tarih ve E: 2016/223, K: 2016/501 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türk ve Yemen halklarının ortak değeri Veysel Karani adının 

unutulmaması ve gelecek kuĢaklara aktarılması ile ilgili çalıĢmalar yapmak. Ülkeler arasında 

ortak değerler üretmek için eğitim, iktisadi ve ticari alanlarda köprü oluĢturmak. Kültürel, 

teknolojik ve ekonomik değerler kapsamında iĢbirliği ve dostluk iliĢkilerinin ön plana çıkmasını 

temin edici yardımlaĢmayı ve dayanıĢmayı tesis etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları 

gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AltmıĢ Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Salah Muslem Salem Batıs, Feras Albabeli, Adel Abdullah Saeed 

Al Jaaıdı 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakıf tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakfın amacına uygun olarak kullanılmak üzere 

aynı amaçları taĢıyan bir baĢka vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 2610/1-1 

—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı HYB Numarası 

Standard/ 

Kriter Numarası 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

AHMET ADIYAMAN 

ONUR PETROL 
27-HYB-332 TS 11939 20.03.2017 Firma Ġsteği 

MUHĠTTĠN KALE- 

KALE PETROL 
27-HYB-231 TS 11939 20.03.2017 Firma Ġsteği 
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—— • —— 
Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak Ġçin Gerekli Ġlkeler ve BaĢvuru Ölçütlerinde öngörülen koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, 

Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 
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1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir.  
FAKÜLTE ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADEDĠ 

Tıp Fakültesi 

Nöroloji 
Profesör 1 

Yardımcı Doçent 1 

Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 1 

Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 
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—— • —— 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeĢitli 

alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur.  

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Ek Açıklamalar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
1 

Gıda/Besin Hijyeni ve 

Teknolojisi, Gıda 

Mühendisliği, Turizm 

Doçent 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

1 Psikoloji Profesör 

1 Psikoloji Doçent 

1 Psikoloji Yardımcı Doçent 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

Ġç Mimarlık 

(Ġngilizce) 
1 Ġç Mimarlık, Mimarlık 

Prof., Doç.,  

Yrd. Doç. 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 
2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Kamu Görevlerine Ġlk Defa 
Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince 
hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 
―Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık 
GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖ hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat 
kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet 
adresinden ulaĢılabilecektir.  

MÜRACAATTA ĠSTENĠLEN BELGELER, SINAV KONULARI, 
BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BAġVURU ġARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 
taĢımak, 
2 - Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik 
süresi dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en 
az 70 (YETMĠġ) PUAN almıĢ olmak, 
3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu‘nca 
kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki Yükseköğretim 
Kurumlarından mezun olmak, 
4 - Son baĢvuru tarihi itibariyle Avukatlık 
ruhsatnamesine sahip olmak.  
5 - Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak 
en az 8 yıl deneyimli olmak 

1 - BaĢvuru Formu, (www.personel.duzce.edu.tr- 
Personel Daire BaĢkanlığı internet adresinden 
temin edilebilecektir.) 
2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı 
örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 
olanların diploma denklik belgesinin onaylı 
örneği) 
3 - Üç adet vesikalık fotoğraf, 
4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar 
çıktısı, 
5 - ÖzgeçmiĢ 
6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.  
7 - Deneyim Belgesi 

SINAV KONULARI BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

- Anayasa Hukuku 
- Medeni Hukuk 
- Borçlar Hukuku 
- Ticaret Hukuku 
- Medeni Usul Hukuku 
- Ġcra ve Ġflas Hukuku 
- Ġdare Hukuku 
- Ġdari Yargılama Hukuku 
- Ceza Hukuku 
- Ceza Usul Hukuku 
- ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
- 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili 

Mevzuat 

BaĢvurular Ģahsen veya posta yoluyla 
Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına 
yapılacak olup, postada yaĢanabilecek 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

SINAV TAKVĠMĠ 

ĠLAN BAġLANGIÇ 
TARĠHĠ 

27/03/2017 

ĠLAN SON 
BAġVURU TARĠHĠ 

17/04/2017 

BAġVURU DEĞERLENDĠRME SONUÇ 
AÇIKLAMA TARĠHĠ 

21/04/2017 

YAZILI SINAV YERĠ VE TARĠHĠ 
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı 

Salonu 27/04/2017 - Saat 14.00 

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA 
TARĠHĠ 

02/05/2017 

SÖZLÜ SINAV YERĠ VE TARĠHĠ 
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı 

Salonu 05/05/2017 - Saat 14.00 

SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ 
09/05/2017 

KADRO BĠLGĠLERĠ 

Unvan Sınıf Adedi Derece 
 

Avukat AH 1 6 
Belgelendirmek kaydıyla 
Avukat olarak en az 8 yıl 

deneyimli olmak 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

— Avrasya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


