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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNDE YER ALACAK

YETERLİLİKLERİN KALİTE GÜVENCESİNİN

SAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde yer alacak

yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest

öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlan-

ması, kalite güvencesinden sorumlu kurumların belirlenmesi, kalite güvence ölçütlerinin ta-

nımlanması ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan çalışmalarla ilgili görev ve sorumlulukların

belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik

Kurumu Kanununun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin

23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01 sayılı Tavsiye Kararı ile kabul edilen ve ulusal yeterlilik

sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde yer alan yeterliliklerin

anlaşılmasını kolaylaştıran referans çerçeveyi,

b) Belgelendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının belirlenmiş ölçütlere göre

ölçüldüğü ve değerlendirildiğini resmen onaylayan diploma, sertifika, yeterlilik belgesi veya

unvan gibi bir yeterlilik düzenlenmesi sürecini,

c) Belgelendirme kuruluşu: Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendiril-

mesi ve başarılı olunması halinde yeterliliğin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek

üzere sorumlu kurumlar tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

ç) Dış değerlendirme: Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe iliş-

kin faaliyetlerinin bilgi, belge ve kanıtlar üzerinden yerinde ziyareti de içerecek biçimde ince-

lenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını,

d) Eğitim kurumu: Genel, mesleki ve teknik eğitim alanında diploma düzenleyen orta-

öğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulan-

dığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim kurum ve kuruluşlarını,

e) Gözden geçirme: Dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ihtisas birimlerinin veya kuru-

luşlarının dış değerlendirmeye yönelik faaliyetlerinin kalite değerlendirme ilkeleri ışığında et-

kinlik, tecrübe aktarımı ve güvenilirlik sağlamak amacıyla belirli periyotlarda incelenmesi ve

değerlendirilmesini,

f) Kalite güvencesi: Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşılamasını

sağlayan planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve kalite iyileştirme faaliyetlerini,

g) Kalite güvence belgesi: Kalite güvence sistemini açıklamak ve sistemin işletilme-

sinde esas alınacak zorunlu rehberleri tanımlamak amacıyla sorumlu kurumlar tarafından ha-

zırlanan dokümanı,

ğ) Kurul: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunu,

h) Kurum: Meslekî Yeterlilik Kurumunu,

ı) Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin

sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,

i) Ölçme ve değerlendirme: Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının önceden belir-

lenmiş ölçütlere göre değerlendirilmesi sürecini,

j) Öz değerlendirme: Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet ve sü-

reçlerini kendi bünyeleri içerisinde objektif olarak incelemesi, değerlendirmesi ve raporlama-

sını,

k) Sorumlu kurum: Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanım-

lanması ve sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürüten, Millî

Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Meslekî Yeterlilik Kurumu ve yeterliliklerden so-

rumlu olduğu ilgili mevzuatında belirtilen diğer kurum ve kuruluşları,
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l) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şe-

kilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim

programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal ye-

terlilikler çerçevesini,

m) Yeterlilik: Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere

göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması ha-

linde elde edilen, diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi resmi belgeleri,

n) Yeterlilik formu: Yeterliliğe ilişkin amaç, öğrenme kazanımları, seviye, ölçme ve de-

ğerlendirme yöntemleri, giriş ve başarma şartları, ilerleme yolları gibi temel bilgilerin tanım-

landığı dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Güvencesine İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4 – (1) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler, Ku-

rum tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir. Kurum, kalite güvence ölçütlerini belir-

lerken ve güncellerken sorumlu kurumlarla işbirliği yapar.

(2) Belirlenen ölçütlere göre yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik

sistemi kurmak, işletmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almaktan;

a) Millî Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterlilikleri

için Millî Eğitim Bakanlığı,

b) Yükseköğretim kurumlarının yetki ve sorumluluğundaki eğitim ve öğretim yeterli-

likleri için Yükseköğretim Kurulu,

c) 5544 sayılı Kanun kapsamındaki yeterlilikler için Kurum,

ç) Diğer yeterlilikler için ilgili mevzuatında belirtilen kurum ve kuruluşlar,

sorumludur.

(3) Yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri sorumlu

kurumların gözetimi ve denetimi altındaki eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları ta-

rafından yürütülür. Eğitim kurumları, belgelendirme kuruluşlarından farklı olarak eğitim ve

öğretim sunma görevi de yürütür.

(4) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları, faaliyetlerini sorumlu kurumlar ta-

rafından kurulacak kalite güvence sistemlerine uygun olarak yürütür.

Sorumlu kurumların görevleri

MADDE 5 – (1) Sorumlu kurumların görevleri şunlardır:

a) Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemi kurmak, işletmek,

izlemek ve iyileştirmek için gerekli önlemleri almak,

b) Kalite güvence sistemini tanımlayan ve zorunlu rehberleri içeren kalite güvence bel-

gesini hazırlamak,

c) Yeterlilik formlarının hazırlanması, onaylanması ve gerektiğinde güncellemesini sağ-

lamak,
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ç) Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşları belirlemek,

d) Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek birim, ekip veya kuruluşların faaliyetlerinin

düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,

e) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının kalite güvence sistemlerinin işle-

tilmesi için gerekli, uygun ve yeterli kaynaklara sahip olduğunu temin veya teyit etmek,

f) Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması

ve paydaş katılımının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve eğitim kurumları ve belge-

lendirme kuruluşlarının bu tedbirleri uygulamasını sağlamak,

g) Sorumluluğundaki yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkında ra-

porlar hazırlamak ve Kurulun bilgisine sunmak.

Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının görevleri

MADDE 6 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının görevleri şunlar-

dır:

a) Faaliyetlerini, sorumlu kurum tarafından kurulacak kalite güvence sistemine uygun

olarak yürütmek,

b) Yeterliliklere yönelik süreçlerde görevli tüm personelin iş ve işlemlerini, kalite gü-

vence belgesi, rehberleri ve uygulama yöntemlerine uygun olarak yürütmesini sağlamak,

c) Öz değerlendirme faaliyetlerini, süreçlere hâkim personelle işbirliği içinde, objektif

ve tarafsız bir yöntemle gerçekleştirmek,

ç) Dış değerlendirme faaliyetlerinin sorumlu kurum tarafından yayımlanan rehbere uy-

gun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Kalite güvence sistemlerinin işletilmesi için gerekli kaynakları amacına uygun olarak

kullanmak,

e) Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, faaliyet sonuçlarının erişilebilir olması

ve paydaş katılımının sağlanması için sorumlu kurum tarafından alınan tedbirleri uygulamak,

f) Yeterliliklere yönelik kalite güvence uygulamaları hakkındaki raporların hazırlan-

masında gerekli bilgi ve belgeleri sorumlu kuruma sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Güvence Sisteminin Bileşenleri

Kalite güvence ölçütleri

MADDE 7 – (1) Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programları ile yaygın ve serbest

öğrenmelerin doğrulanması sonucu düzenlenen tüm yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çer-

çevesine dâhil edilebilmesi için bu Yönetmelikte tanımlanan şekilde kalite güvencesi sağlanır.

(2) Kalite güvence sistemleri, sıralanan kalite güvence ölçütlerini karşılar:

a) Yeterlilik formu oluşturulur ve onaylanır.

b) Geçerli ve güvenilir ölçme ve değerlendirme süreci işletilir.

c) Belgelendirme süreçleri, şeffaf ve tarafsız biçimde yürütülür.

ç) Yeterliliklere yönelik süreçler öz değerlendirme ve dış değerlendirmeye tabi tutulur.

d) Dış değerlendirme yapan birim, ekip veya kuruluşlar düzenli gözden geçirmeye tabi

tutulur.
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e) Öz değerlendirme ve dış değerlendirme bulguları ışığında iyileştirme faaliyetleri yü-

rütülür.

f) Yeterliliklere yönelik süreçlere paydaşların katılımı sağlanır.

g) Yeterliliklere yönelik süreçler, açık ve ölçülebilir amaçlar ile ölçüt ve rehberlere da-

yalı yürütülür.

ğ) Tüm süreçler için yeterli ve uygun kaynak tahsisi sağlanır.

h) Geri bildirim mekanizmaları geliştirilir ve uygulanır.

ı) Tüm süreçlerin çıktılarına yönelik elektronik erişilebilirlik sağlanır.

Kalite güvence belgesi ve rehberleri

MADDE 8 – (1) Sorumlu kurumlar, yeterlilik formlarının oluşturulması, ölçme, de-

ğerlendirme ve belgelendirme süreçlerine ilişkin etkin şekilde yürütülen, sürekli gözden geçi-

rilen ve düzenli güncellenen bir kalite güvence sistemi kurar, eğitim kurumları ve belgelendirme

kuruluşları aracılığıyla işletir.

(2) Sorumlu kurumlar, oluşturdukları kalite güvence sistemini tanımlayan kalite gü-

vence belgesini hazırlar ve Kurulun görüşüne sunar. Bu belge, kalite güvence sisteminin olu-

şumunu, idari birimlerin, kurumsal liderlerin, çalışanların ve öğrenenlerin kalite güvencesiyle

ilgili sorumluluk almasını, dürüstlük ve özgürlüğü, ayrımcılığa karşı gelmeyi ve dış paydaşların

kalite güvencesine dâhil olmasını destekler.

(3) Kalite güvence belgesi, esas alınan uluslararası standart ve yönergelere ilişkin bil-

gileri, kurumsal kalite güvence ilke ve hedeflerini ve faaliyetlere ilişkin rehberleri içerir. Belge,

rehberler aracılığıyla uygulamaya konulur ve belgenin uygulanması, izlenmesi ve değiştiril-

mesine ilişkin kararlar sorumlu kurum tarafından alınır.

(4) Kalite güvence sistemlerinin asgari aşağıdaki rehberleri içermesi zorunludur:

a) Yeterlilik formu oluşturma ve onaylama rehberi,

b) Ölçme ve değerlendirme rehberi,

c) Belgelendirme rehberi,

ç) Öz ve dış değerlendirme rehberi,

d) Bilgi yönetim sistemleri ve geri bildirim mekanizmaları rehberi.

(5) Sorumlu kurumlar, dördüncü fıkrada belirtilenler dışında rehber ekleyebilir.

Yeterlilik formu

MADDE 9 – (1) Yeterlilik formları, sorumlu kurum veya yetkilendirdiği birim tarafın-

dan EK-1’de sunulan form kullanılarak hazırlanır ve resmi bir kurumsal onay sürecine tabi tu-

tulur. Yeterlilik formları, kurumsal stratejiyle uyumlu yeterlilik amaçlarının tamamını karşıla-

yacak ve hedeflenen öğrenme kazanımlarını açıkça içerecek şekilde hazırlanır.

(2) Yeterlilik formları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile eğitim kurumları ve bel-

gelendirme kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların dâhil edildiği bir yaklaşımla

onaylanır. Onaylama sırasında, yeterliliğe yönelik ihtiyaç, amaca uygunluk, öğrenme kazanım-

ları ve ölçme değerlendirme yönteminin uygunluğu dikkate alınır.
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(3) Bireyler için destekleyici ve etkin bir öğrenme ortamı yaratmak amacıyla yeterlilik

formları düzenli olarak izlenir, gözden geçirilir ve güncellenir. Güncelleme ihtiyacı değerlen-

dirilirken, yeterlilik formlarının akademik ve mesleki araştırmalar ışığında güncel olup olma-

dığı, toplumun ve iş piyasasının değişen ihtiyaçları, ölçme ve değerlendirmenin etkililiği, bi-

reylerin beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetleri, öğrenme ortamı ve destek hizmetleri ile bunların

yeterliliğin amacına uygunluğu dikkate alınır.

(4) Yeterlilik formları, onaylama sürecine katılan paydaşların listeleri ve onaylama karar

tutanakları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bireylerin bir yeterliliğe hak kazanmasına yönelik karar, yeterliliğe

ilişkin gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda verilir. Ölçme ve değer-

lendirme faaliyetleri, yeterlilik formlarında belirtilen öğrenme kazanımları, ölçme ve değer-

lendirme yöntemleri ve ilgili rehber esas alınarak gerçekleştirilir.

(2) Ölçme ve değerlendirme, öğrenme kazanımlarına uygun yöntemlerle gerçekleştirilir.

Yeterlilik formlarındaki tüm öğrenme kazanımları eksiksiz olarak ölçülür ve değerlendirilir.

Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen program veya süreçlere

uygun olarak tüm bireyler için tutarlı, şeffaf, eşit ve adil bir şekilde gerçekleştirilir. Program

veya süreçlerde yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve

yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir.

(3) Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları

tarafından ölçme ve değerlendirme rehberine uygun gerçekleştirilir.

(4) Değerlendiriciler, mevcut ölçme ve değerlendirme yöntemlerine hâkim olmaları ve

alana özgü becerilerinin geliştirilmesi için desteklenir. Ölçme, adayların istenilen öğrenme ka-

zanımlarını ne ölçüde edindiklerini sergilemelerine müsaade edecek şekilde yürütülür ve ge-

rektiğinde, adaylara öğrenme süreçlerine ilişkin tavsiyelerde bulunulur.

(5) Faaliyetlere yönelik kanıtlar, ölçme ve değerlendirme rehberinde belirtilen süre ve

koşullarda eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından saklanır.

(6) Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin program ve süreçler, katılımcı listeleri, ölçme ka-

nıtları ve değerlendirme formları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Belgelendirme

MADDE 11 – (1) Ölçme ve değerlendirme süreci sonunda başarılı olan bireylere dip-

loma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi resmi bir belge düzenlenmesine ilişkin ka-

rarlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından alınır.

(2) Resmi belgenin tasarımı, içeriği ve güvenlik unsurları, sorumlu kurum tarafından

belgelendirme rehberinde belirlenir. Resmi belge; yeterliliğin adı, sorumlu kurum, öğrenme

kazanımları, öğrenme ortamı ve seviyeyi asgari düzeyde içerir.

(3) Resmi belgelerin geçerliliği, gözetim ve yenilenme şartları, iptali ile belgelendirme

kararlarına ilişkin itiraz ve şikâyetlere yönelik işlemler, eğitim kurumları ve belgelendirme ku-

ruluşları tarafından belgelendirme rehberine uygun yürütülür.

(4) Belgelendirme kararları, belge düzenlenen kişi listeleri, iptal edilen ve yenilenen

belgeler, itiraz ve şikâyetlere verilen yanıtlar birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.
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Öz değerlendirme

MADDE 12 – (1) Yeterliliğe ilişkin tüm faaliyetlere yönelik olarak eğitim kurumları

ve belgelendirme kuruluşları tarafından öz değerlendirme gerçekleştirilir.

(2) Öz değerlendirme, sorumlu kurumlar tarafından yayımlanan öz değerlendirme reh-

berinde açıkça belirtilen, tutarlı olarak uygulanan ve kanıtlara dayalı ölçütlere uygun yürütü-

lür.

(3) Öz değerlendirme, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının bünyesindeki

idari birimler veya personel tarafından süreçlere hâkim personelle işbirliği içinde, objektif ve

tarafsız bir yöntemle gerçekleştirilir.

(4) Öz değerlendirme sonucunda elde edilen bulgular ışığında öz değerlendirme raporu

hazırlanır ve sorumlu kurumla paylaşılır. Rapor formatı, sorumlu kurumlar tarafından belirlenir

ve öz değerlendirme rehberinde yayımlanır.

(5) Öz değerlendirme, en az yılda bir kez gerçekleştirilir ve yıllık olarak tekrarlanır.

(6) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile öz

değerlendirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve öz değerlendirme raporları

birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Dış değerlendirme

MADDE 13 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe ilişkin

tüm faaliyetlerine yönelik dış değerlendirme gerçekleştirilir. Öz değerlendirme raporları, dış

değerlendirmeye temel teşkil eder.

(2) Dış değerlendirme, sorumlu kurumlar tarafından yayımlanan dış değerlendirme reh-

berinde açıkça belirtilen, tutarlı olarak uygulanan ve kanıtlara dayalı ölçütlere uygun yürütü-

lür.

(3) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının dış değerlendirmeye tabi olan

tüm süreçlerinde şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine uygunluk aranır.

(4) Dış değerlendirme, sorumlu kurumların dış değerlendirme rehberinde belirlediği

şartları taşıyan ihtisas birimleri veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu ihtisas

birimlerinde alan uzmanları, akademisyenler, meslek erbapları, dış değerlendiriciler ve sorumlu

kurumun tercihine göre, öğrenenler görevlendirilebilir. Bu birim ve kuruluşlar, internet sitele-

rinde yayımlanan bir kalite güvence politikası uygular. Bu politika;

a) Faaliyetlerde görev alan tüm personelin yetkin olduğunu, profesyonel ve etik dav-

randığını temin eder.

b) Sürekli gelişime yönlendiren iç ve dış geri bildirim mekanizmaları içerir.

c) Her türlü hoşgörüsüzlüğe ve ayrımcılığa karşı önlem alır.

ç) Faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki ilgili kurumlarla uygun iletişimin ana hatlarını

belirler.

d) Dış değerlendirmeye tabi tutulan kurumların statüsünü ve tanınırlığını belirlemeye

olanak sağlar.

(5) Dış değerlendirme sırasında yazılı dokümantasyon, yerinde ziyaretlerde paydaşlarla

yapılan görüşmelerle desteklenir. Dış değerlendirme faaliyetlerinin tutarlılığını ve değerini te-

min etmek için değerlendirme ekibi dikkatle seçilir ve görevlerini yaparken gerekli becerilere
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sahip ve yetkin olmaları için uygun eğitim ve bilgilendirmelerle desteklenir. Çıkar çatışması

ve çakışmasını önleyen bir yöntem uygulanarak dış değerlendirme ekibinin bağımsızlığı temin

edilir.

(6) Dış değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular ışığında, dış değer-

lendirme raporu hazırlanır. Raporun niteliği, kalite güvence sistemine bağlı olarak, tavsiye, hü-

küm veya resmi karar şeklinde değişkenlik gösterir. Eğitim kurumları ve belgelendirme kuru-

luşlarının izleme faaliyetlerine dayanak sunan ve kuruluşların faaliyetleri hakkında kamuoyuna

bilgi veren rapor, yapı ve anlatım açısından açık ve net hazırlanır. Rapor, değerlendirme ekibi

ve özgün yöntemin tanıtımı, kanıt, analiz ve bulgular, iyi uygulama örnekleri, tavsiyeler ve so-

nuçları asgari düzeyde içerir. Rapor formatı, sorumlu kurumlar tarafından belirlenir ve dış de-

ğerlendirme rehberinde yayımlanır.

(7) Dış değerlendirme raporunun tamamı anlaşılır ve dış paydaşlarla ilgililerin erişebi-

leceği şekilde yayımlanır. Rapora dayalı olarak resmi bir karar alınması halinde, bu karar da

raporla birlikte yayımlanır.

(8) Dış değerlendirme faaliyetleri, beş yılda en az bir kez gerçekleştirilir. Bu süre, gerek

görülmesi halinde, sorumlu kurumlar tarafından kısaltılır.

(9) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile dış

değerlendirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve dış değerlendirme raporları

birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Düzenli gözden geçirme

MADDE 14 – (1) Dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ihtisas birimlerinin veya kuru-

luşların dış değerlendirmeye yönelik faaliyetleri, sorumlu kurumların dış değerlendirme reh-

berinde belirlediği tarafsız kuruluş veya birimler tarafından düzenli gözden geçirmeye tabi tu-

tulur. Gözden geçirmeye yönelik ölçütler, sorumlu kurum tarafından dış değerlendirme rehbe-

rinde belirlenir.

(2) Gözden geçirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular ışığında gözden geçirme

raporu hazırlanır ve dış değerlendirme birim veya kuruluşları, sorumlu kurumlar ve talep edil-

mesi halinde, Kurulla paylaşılır.

(3) Değerlendirme ve bulgular ışığında gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri ile göz-

den geçirmeyi gerçekleştiren ekip üyelerine yönelik kayıtlar ve düzenli gözden geçirme rapor-

ları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Yeterli ve uygun kaynak tahsisi

MADDE 15 – (1) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşlarının kalite güvence

sistemlerini etkin, etkili ve sürekli işletmek, geliştirmek ve kamuoyunu faaliyetleri hakkında

bilgilendirmek için ihtiyaç duyduğu yeterli ve uygun beşeri ve finansal kaynaklara sahip olduğu

sorumlu kurumlar tarafından temin veya teyit edilir.

(2) Eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları kalite güvence sistemlerinin işletil-

mesi için gerekli kaynakları amacına uygun kullanır.

(3) Kaynak tahsisine ve kullanımına ilişkin kanıtlar ve geleceğe dönük bütçe planla-

maları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.
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Paydaş katılımı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen

tüm süreçlere ilgili paydaşların katılımı sağlanır. Katılımı sağlanacak paydaşlar, sürecin ilgisine

göre sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir.

(2) Paydaş etkinliklerine ait katılımcı listeleri, faaliyetlere ilişkin paydaşlar tarafından

hazırlanan görüş ve değerlendirme formları birer kalite göstergesi olarak değerlendirilir.

Geri bildirim mekanizmaları

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte, kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen

tüm süreçlerle ilgili olarak paydaşların ve nihai faydalanıcıların görüşleri alınır ve hizmetlerin

iyileştirilmesi amacıyla, sürecin ilgisine göre, sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belge-

lendirme kuruluşları tarafından geri bildirim mekanizmaları oluşturulur ve işletilir. Geri bildirim

mekanizmaları, kalite güvence süreçlerinin bir parçası olarak ilgili rehberde açıkça tanımlanır

ve ilgililere bildirilir.

(2) Uygulanan geri bildirim yöntemleri ve geri bildirimlere ait kanıtlar birer kalite gös-

tergesi olarak değerlendirilir.

Faaliyet sonuçlarına erişilebilirlik

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte, kalite güvencesine ilişkin yürütülmesi öngörülen

tüm süreçlerle ilgili faaliyet sonuçlarına erişilmesini sağlayan elektronik bilgi sistemleri, sürecin

ilgisine göre, sorumlu kurumlar, eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları tarafından oluş-

turulur. Kurum ve kuruluşlar, faaliyetleri hakkındaki açık, doğru, tarafsız, güncel ve kolayca

erişilebilir bilgileri, bu bilgi sistemleri aracılığıyla yayımlar.

(2) Erişime açık olan elektronik bilgi sistemleri ve bu sistemler üzerinden yeterliliklere

yönelik süreçler hakkında bilgi ve raporlara erişim sağlanması birer kalite göstergesi olarak

değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeterliliklere ilişkin kalite güvence sistemlerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde

8 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen kalite güvence belgesi ve rehberler,

sorumlu kurumlar tarafından hazırlanır ve Kurulun görüşüne sunulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde, sorumlu kurumlar ka-

lite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemleri kurar, eğitim kurumları ve belgelendirme

kuruluşları aracılığıyla işletmeye başlar.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı

yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesinin yönetimi, iş-

leyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinin yönetimine, akademik

ve idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununun ek 167 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Dekan: İstanbul Kent Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,
c) Genel Sekreter: İstanbul Kent Üniversitesi Genel Sekreterini,
ç) Müdür: İstanbul Kent Üniversitesi bünyesindeki enstitüler, yüksekokullar, meslek

yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezleri müdürlerini,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,
ğ) Vakıf/Kurucu Vakıf (ENEV): Engelsiz Eğitim Vakfını,
h) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetinin oluşumu
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti; en yüksek karar organı statüsüyle Üniversitenin tü-

zel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyeti, yedi üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tara-

fından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans
düzeyinde eğitimini tamamlamış adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları
seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden se-
çilebilirler. Üyelerden birinin süresinin dolması veya başka nedenlerle üyelikten ayrılması du-
rumlarında kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
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(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve
kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(5) Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olan Rektör, Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile il-
gili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Ku-
rulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Ve-
rilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Ka-
nunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz.
Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üni-
versitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkan ve üye-
lerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

Mütevelli Heyetinin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,
b) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağla-

mak,
c) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, program, anabilim ve anasanat

dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı kurulması, bir-
leştirilmesi veya kapatılması hususunda, Senato tarafından alınan kararları değerlendirerek
YÖK’e sunmak,

ç) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul
etmek ve uygulamaları izlemek,

d) Öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretlerini tespit etmek,
e) Her akademik yıl YÖK’e teklif edilmek üzere Üniversiteye alınması planlanan ve

Rektörlükçe önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek,
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve

idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların
sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

g) Yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçü ve süre dâhilinde Üniversite yönetici-
lerine devretmek,

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde Üniversite bünyesinde teknopark-
ların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Başkan
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından bir Başkan, Başkan da bir Başkan

Yardımcısı seçer. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir.
Toplantılar ve kararlar
MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti, her akademik yıl içinde en az üç defa olağan topla-

nır. Bunun dışında Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantıların
gündemi ve zamanı toplantı öncesinde üyelere duyurulur.

(2) Kararlar, çekimser oy kullanılmaksızın oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun
olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetki devri
MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti veya Başkan yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve

sürede Rektöre devredebilir.
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Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim ve öğretim ve bilimsel araş-

tırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve ulus-
lararası düzeyde araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üni-
versitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak,
görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik ve İdari Organlar ve Görevliler

Rektör
MADDE 11 – (1) Rektör, Mütevelli Heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü

üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti

yeni Rektör atanıncaya kadar rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak
üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye
kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör,
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından
en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yar-
dımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mü-
tevelli Heyetine ve YÖK’e bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör
atanır.

Rektörün görevleri
MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:
a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını

uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye
bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b) Her akademik yılın sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine ve
YÖK’e sunmak,

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimle-
rinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırla-
mak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğre-
tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler
vermek,

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene-
tim görevini sürdürmek,

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevler ile Mütevelli
Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Senato
MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her

fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı ens-
titü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Senatoya katılır. Öğ-
renci konseyi başkanı, oy hakkı olmaksızın öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantı-
larına katılabilir.
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(2) Senato, biri akademik yılın başında diğeri sonunda olmak üzere yılda en az iki kez
toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri
MADDE 14 – (1) Senato aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hak-

kında karar almak,
b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak ve taslak

hakkındaki görüşlerini Rektöre sunmak,
c) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü gibi tüm eğitim programlarına hangi

yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre sunmak,
ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, akademik süreçlerini ve

yarıyıllık ders dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak,
d) Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirle-

mek,
e) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının

bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin

değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre ile seçilen üç profesörden
oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Rektör yardım-
cıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanma-

sında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek,
b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvi-

mini düzenlemek, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütleri ve sınav
sürecini belirlemek,

c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağla-
mak,

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçeve-
sinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul
kararını vermek,

d) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
e) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına

yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Dekan 
MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün Üniversite

içinden veya dışından bir profesörü aday göstermesi üzerine, Mütevelli Heyeti onayı ile
YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır, süresi sona eren
dekan yeniden atanabilir. Dekanın, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi dekan yardımcısı olarak Rektörün onayı
ile atanır. Dekan yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
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(2) Dekanlar fakültenin yönetiminden sorumludurlar ve ilgili mevzuat hükümlerinde
belirtilen görevleri yürütürler. 

Dekanın görevleri
MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve

fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
b) Her akademik yılın sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hak-

kında Rektöre rapor vermek,
c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek, fa-

külte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak,

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek,

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir

şekilde kullanılması ve bu kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinde; eğitim ve
öğretim faaliyetlerinin güvenlik ve huzur içinde yapılması için gerekli önlemlerin alınmasında;
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sağlanmasında, eğitim-öğretim, ulusal
ve uluslararası bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,
fakültenin diğer bütün faaliyetlerinin izlenmesi, gözetim ve denetiminin yapılması ve bunların
sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Fakülte kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor
öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte tem-
silcisi dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(3) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyılın başında ve sonunda iki kez yapar.
(4) Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü de toplantıya çağıra-

bilir.
(5) Fakülte kurulu, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle

ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Fakülte yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu
gerektiğinde, geçici çalışma ve eğitim-öğretim koordinasyon grupları kurabilir ve bunların gö-
revlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardımcı

olmak,
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b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını
sağlamak,

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara

ait işlemleri hakkında karar almak,
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Enstitü müdürü
MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine, üç yıl için Mütevelli He-

yetince atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.
(2) Rektör, müdürün önerisiyle Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları

arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi ba-
şında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara
verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu
MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kurulla-

rına verilen görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.
Enstitü yönetim kurulu
MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte
yönetim kurullarına verilmiş görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten

yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabi-
lir.

(2) Rektör, yüksekokul müdürünün önerisiyle yüksekokulda tam zamanlı çalışan öğre-
tim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul
müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve ve-
kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana ve-
rilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür

yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.
(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş

görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.
Yüksekokul yönetim kurulu
MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yar-

dımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
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(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim
kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Uygulama ve araştırma merkezleri
MADDE 27 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi

amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir. Merkez müdürleri
Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile atanır. Ayrıca merkez müdürünün önerisi ve Rek-
törün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı atanabilir. Merkez müdürü yokluğunda yardımcı-
larından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür atanır.

(2) Merkez Müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektörün onayına sunar.
(3) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmet-

lerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından
ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Akademik kurullar
MADDE 28 – (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen

eğitim-öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutman-
lardan oluşur. Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

(2) Akademik kurullar şunlardır:
a) Akademik genel kurul; ilgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri,

öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yük-
sekokulu müdürleri akademik genel kurulun başkanıdır.

b) Akademik bölüm kurulu; ilgili bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim gö-
revlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akademik bölüm kurulu başkanıdır.

c) Akademik anabilim dalı kurulu; ilgili anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinden oluşur. Akademik anabilim dalı başkanı, akademik anabilim dalı
kurulunun başkanıdır.

(3) Akademik kurullar her akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az
iki defa toplanır. Eğitim-öğretim değerlendirilir ve birim başkanına önerilerde bulunur. Aka-
demik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel De-
netim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin Vakfa devredilmemesi
MADDE 29 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde

edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi
hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer
şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edi-
lir.

Harcama yetkilisi
MADDE 30 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini ge-

reken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.
Mali kolaylıklar 
MADDE 31 – (1) Üniversite, ilgili mevzuat hükümleri ile sağlanan mali kolaylıklardan,

muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.
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Gelir kaynakları

MADDE 32 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler,
c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,
ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, eğitim hizmetlerinden elde edilecek ge-

lirler,
d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardım-

lar,
e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, va-

siyet ve yardımlar,
f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.
Gözetim-denetim ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Üniversite YÖK’ün gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca;
a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değer-

lendirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite dü-
zeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında iç değerlendirme,
dış değerlendirme, süreli yayın gözden geçirme ve kamuoyunu aydınlatma çalışmaları yapılır.

b) Üniversite, her akademik yıl YÖK’e yıllık faaliyet raporunu sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve
işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 35 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında ola-
ğanüstü başarı kazanmış kişilere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, Sena-
tonun kararı ile fahri doktora verebilir.

İzinler

MADDE 36 – (1) Akademik ve idari personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı
İş Kanunu hükümleri kapsamında düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniver-
sitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesi enstitülerinde yürütülen

lisansüstü eğitim programlarına kayıt ve kabul esasları, devam, sınavlar, tez ve başarı değer-
lendirmelerini içeren lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine 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 dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ens-
titüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını, 

ç) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı
bulunan anabilim dalı başkanlıklarını, 

d) Anasanat dalı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönet-
meliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan
anasanat dalını,

e) Anasanat dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı
bulunan anasanat dalı başkanlıklarını,

f) Bitirme projesi: Tezsiz yüksek lisansta kredisiz bitirme projesi dersi kapsamında öğ-
rencinin hazırladığı raporu, 

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması ve bitirme projesi dö-
nemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya
doktoralı öğretim elemanını,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri, 
h) Enstitü kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu, 
ı) Enstitü yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,
i) Genel not ortalaması (GNO): İlk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin

harf notu katsayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve
bu toplamın kredi toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını, 

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
l) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörünü, 
m) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu, 
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n) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini, 
o) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini, 
ö) Üniversite kredisi: İstanbul Kent Üniversitesi ders saatini, 
p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
r) Yarıyıl not ortalaması (YNO): Öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu kat-

sayıları, bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın
kredi toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını, 

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Ortak Hükümler

Kontenjanlar 
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarının kontenjanları, ilgili enstitü

kurulları tarafından belirlenir ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe bildirilir. 
(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programla-

rının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini,
sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder. 

Eğitim-öğretim ücreti ve süresi 
MADDE 6 – (1) Üniversitede; yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora eğitim-öğre-

timi ücretlidir. 
(2) Yüksek lisans, doktora ve/veya bilimsel ve yabancı dil hazırlık programlarının üc-

reti, ders başına eğitim- öğretim ücretleri, tez ücreti, bitirme projesi dersi ücreti ve ön kayıt üc-
reti akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir. 

(3) Lisansüstü programların öğrenim ücreti;
a) Tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl kapsamındaki en az 24 kredilik 8

adet ders yükünün, kredisiz seminer dersinin ve yüksek lisans tezinin,
b) Tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyıl kapsamındaki 30 kredilik ders yükü

ve bitirme projesi dersinin,
c) Doktora ve sanatta yeterlik programları için sekiz yarıyıl kapsamındaki 24 kredi ders

yükü, uzmanlık alan dersi 1, uzmanlık alan dersi 2, yeterlik dönemi, doktora seminer dersi ve
doktora tez döneminin, 

ç) Yüksek lisans programları, sanatta yeterlik ve doktora programları için normal öğ-
renim süresi içerisinde bitiremeyerek ek süre alan öğrenciler için Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen kredi başına ders ücreti kapsamında ek öğrenimin,

karşılığı olarak alınır.
(4) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğren-

cinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde,
ders kaydı yapılan yarıyıla ait ve önceki yarıyıllara ait öğrenim ücreti iade edilmez, bunlar dı-
şında öğrenim ücretinin gelecek yarıyıllara ait geri kalan miktarı kendilerine iade edilir. 

(5) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o
dönem için ders kayıtları yapılmaz, yenilenmez. 

(6) 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince kaydını sildiren öğrencilere, talep-
leri halinde kayıt sildirme tarihinden sonraki eğitim süresine ilişkin öğrenim ücreti iade edilir. 
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(7) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt ol-
duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-
tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla
tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini
yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenciler en az iki yarıyılı ders döneminde ve
en az bir yarıyılı ders döneminde geçirmek kaydıyla ders ve tez başarı gereklerini yerine ge-
tirdikleri takdirde üç yarıyılda mezun olabilirler.

(9) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta 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 sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. 

(10) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi bilimsel hazırlıkta geçen
süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın en fazla 12 yarıyıldır. Doktora programı için ders döneminin başarıyla tamamlan-
ması için azami süre tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıldır. Bu süre
içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az GNO
şartını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Başvuru şekli 
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten belgeler ile ilgili

enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri de ekleyerek akademik takvimde belirtilen
süreler içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvururlar. 

(2) Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından
denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya
da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretinin su-
nulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur. 

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversitesi tarafından onaylı örneği kabul
edilir. 

(4) Askerlik durumuna ilişkin işlemler ise adayın beyanına ve talebine göre gerçekleş-
tirilir. 

Başvuru koşulları 
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans dip-

lomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’e başvurduğu prog-
ramın puan türünde 70 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip
olmaları gerekir. Enstitüler bünyesinde yürütülen her tezli yüksek lisans programına hangi
ALES puan türüyle başvuru yapılacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığı önerisi, ilgili enstitü
kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir. 

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse,
lisans not ortalaması ve anabilim dalı başkanlığınca yapılacak olan aday değerlendirmeye iliş-
kin bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru
için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini be-
lirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeleri ve hangi düzeyde
yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az olmamak
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koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Ancak
tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ve güzel sanatlar fakülteleri ile konser-
vatuvarlara bağlı ana sanat dallarının tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. 

(3) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğrenci kabulü için
ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek
lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından be-
lirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı %50’den aşağı
olmamak üzere dikkate alınır. 

(4) İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğ-
renci kabulünde yukarıda belirtilen yabancı dil puan belgesine sahip olmayan yüksek lisans
adayları; Üniversitenin yabancı dil yeterlilik sınavına girmek ve bu sınavdan eşdeğer düzeyde
puan almak zorundadırlar. Bu sınavda da başarısız olan adaylar, esasları Senatoca belirlenmek
üzere Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Okulunda öğrenim ücretini ödemek koşuluyla yabancı
dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilir. Bu programın süresi azami iki yarıyıl
olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilere öğrenim ücretini öde-
mek koşuluyla en fazla iki yarıyıl daha ek süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile verilebilir.
Hazırlık programında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diploma-
sına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci ol-
maları gerekir. Adayların; ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde olmak kaydıyla,
yüksek lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 70 puana ya da YÖK tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen diğer sınav türlerinin birinden eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. 

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Al-
manca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden mer-
kezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. Doktora programına başvuran adaylar gerekli dil puanını yerine getiremiyorlar
ise, ilgili enstitü yönetim kurulunun kabul etmesi koşuluyla diğer tüm şartları karşılayabiliyor
olmaları durumunda özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilir, daha sonra yeterlilik sınav dö-
nemine kadar gerekli dil puanını belgelendirip ilgili enstitüye sunmaları koşuluyla, koşulu ye-
rine getirmeleri sonrasında öğrencilik hakkı elde ederler. 

(7) Başvurusu kabul edilen doktora öğrenci adayı bilimsel değerlendirme sınavına alınır.
Sınav jürisi ilgili anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı, mülakat ve lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sırasında ALES puanı
%50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır. Değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adaylardan istenen diğer belgeler Senato tarafından belirlenir ve bu konular Rektörlük tarafın-
dan ilan edilir.

(8) Sanatta yeterliliğe başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yanı sıra
gerekirse, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu
da değerlendirilebilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili puan alma şartı bulunmak-
tadır. 
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Başvurunun değerlendirilmesi 
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere il-

gili ana bilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan en az üç öğ-
retim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, Senatonun belirlediği
esaslar çerçevesinde yapacağı inceleme sonucunda adayların programa kabulü konusundaki
önerileri oluşturur. Kesin kabul, program kabul komisyonu önerilerinin enstitü yönetim kurulu
tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak yürütülen
yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa tezli veya tezsiz kabul
edildiği belirtilir. 

(2) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesi Senatonun
belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir. 

Kesin kayıt 
MADDE 10 – (1) Programlara girmeye hak kazanan adaylar Üniversite tarafından is-

tenen belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğünce oluşturulan kayıt bürolarına bizzat başvurarak
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını kanuni temsilcisi
veya belirleyeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. 

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında
kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

(3) Öğrenim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapıl-
maz. 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü 
MADDE 11 – (1) Lisans derecesini başvurdukları tezli yüksek lisans programıyla ilgili

bir alandan almamış olan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla adaylara bilimsel hazırlık
programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında yer alacak dersler ana bilim dalı başkanlı-
ğının önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Lisans derecesini başvurdukları
tezli yüksek lisans programıyla ilgili bir alandan almamış olması sebebiyle bilimsel hazırlık
programını alması gereken öğrencilerin belirlenen bilimsel hazırlık derslerini daha önce almış
olmaları ve transkriptle beyan etmeleri durumunda ilgili derslerden muaf sayılırlar. 

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

(3) Bilimsel hazırlık derslerinin başarı değerlendirmesi başarılı (S), başarısız (F) olarak
yapılır. 

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır. 

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. İki yarıyıl içinde
derslerin tamamından başarılı olan öğrenci, ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile lisansüstü programa devam etmek için ders kaydı yaptırabilir. Bilimsel hazırlık dersleri alan
öğrenciler anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üç dersi geçmemek kay-
dıyla kayıt oldukları program müfredatından ders alabilir. Bilimsel hazırlık programına kabul
edilecek öğrenciler için aranacak lisans mezuniyet türü ve diğer kriterler, ana bilim dalı baş-
kanlarından gelen öneriler doğrultusunda ilgili enstitü kurulunda karara bağlanır. 
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Özel öğrenci kabulü 
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğrenim kurumunun lisans programından mezun olan ve

disiplin cezası almamış olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilerde tezli yüksek lisans programlarında ALES
puan şartı, doktora programlarında yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin, eğitim-öğretim ücretini
ödemeleri gerekir. Özel öğrencilere uygulanacak kabul şartları ilgili enstitü kurulunca belirlenir. 

(2) Özel öğrencilerin alacakları veya muaf tutulacakları toplam ders sayısı lisansüstü
programındaki alınması gereken toplam derslerin %50’sini aşamaz. 

(3) Bu özel öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hü-
kümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler ve bu derslerden aldıkları notları
gösteren enstitü onaylı bir belge verilir. 

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde, yüksek lisans programları için ALES
ve doktora programları için yabancı dil sınavında geçerli puanı alarak başarılı olan özel öğ-
renciler sınav tarihini takip eden yarıyılda lisansüstü programlara başvuru tarihleri içerisinde
ilgili enstitünün herhangi bir lisansüstü programına başvuru yaptıkları takdirde ve başvuruda
puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde yer aldıkları kayıt hakkını elde ederler. Ke-
sin kayıt konusunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Ancak, özel öğrenci statüsünde alın-
mış ve başarılı olunmuş derslerin son iki akademik yıl içinde alınmış olmaları zorunludur. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 
MADDE 13 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir
yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla baş-
vurabilir. 

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne ben-
zer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş
yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az
bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve ya-
tay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş ol-
ması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına başvuru yapabilir, başvuruda puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde yer
aldıkları takdirde tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanırlar. Bu durumda tezsiz
yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz
yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa
sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belir-
lenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konu-
sundaki değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılır. 

Öğrenci kimlik kartı 
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora programlarına kesin kayıt

yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı
bir kimlik belgesi verilir. 
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(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenci kimlik kartını iade eder. Yıp-
ranan kimlik kartı yenisi ile değiştirilir. 

(3) Kimlik kartının kaybedilmiş olması durumunda öğrencinin, kimliğinin kayboldu-
ğuna dair bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurması üzerine, kendisine ücret mu-
kabili yeni kimlik kartı düzenlenir. 

Kayıt yenileme 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için prog-
ram ücretinin veya ders ücretinin ödenmiş olması zorunludur. Yüksek lisans, sanatta yeterlilik
ve doktora programlarının tez ve bitirme projesi aşamasındaki öğrencilerinin her yarıyıl tez ve
bitirme projesine kayıt yaptırmaları zorunludur. 

(2) Öğrenciler, azami öğrenim sürelerini tamamlayıp tamamlamama durumlarına göre
2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri gereğince ve Mütevelli Heyeti tarafından kayıt
yeniledikleri öğrenim yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıtlarını ye-
nileyebilirler. Kayıt yenilemedikleri dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Belir-
tilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, o yarıyıla ait derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim sü-
resinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla
takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir. 

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler o yarıyıl için belirlenen derslerden oluşturduk-
ları ders programlarını ders danışmanlarına onaylatarak ders kayıt işlemlerini yapmak zorun-
dadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme ve derse yazılma işleminin tümünden şahsen sorumludur
ve ders kayıtlarını bizzat kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. 

Kayıt dondurma 
MADDE 16 – (1) Öğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve geçerli nedenleri

kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak akademik takvimde be-
lirtilen süreler içerisinde ilgili enstitüye yaparlar. Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğ-
retim süresine dâhil değildir.

(2) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle ve ilgili yönetim kurulunca, istekte
bulunan öğrencinin kaydı bir defada tezsiz yüksek lisans programlarında en çok bir, diğer li-
sansüstü programlarda en çok iki yarıyıl için dondurulabilir:

a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problem-
lerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi
ile başvuru yapılması,

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru
yapılması,

c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet,
tutukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belge-
lendirilmesi ile başvuru yapılması,

d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde
gerçekleştirilmiş olması.

Kayıt silme 
MADDE 17 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma
cezası alan bir öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması halinde ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir. 

(3) İlişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları
halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. 

İntihal raporu 
MADDE 18 – (1) İntihal raporu; tezli yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora prog-

ramında kayıtlı öğrencilerin tez savunmasından önce hazırlamış oldukları tezlere ilişkin intihal
durumunu gösteren rapordur. İntihal raporu ilgili enstitü tarafından tez savunma süreci başla-
tılan öğrencilerin teslim ettikleri tezler için alınır ve rapor ilgili öğrencinin danışmanı ve jüri
üyesi ile paylaşılır. 

(2) İntihal oranı %20’nin üzerinde olan tezler ve intihal raporuna ilişkin jüriden olumsuz
bildirim gelen öğrenciler tez savunmasına alınmaz. 

(3) İntihal raporu bir tezin savunmaya alınıp alınmayacağına ilişkin yalnızca fikir sağ-
layan bir rapor olarak kabul edilir. İntihal raporunun sonucunun olumsuz çıkmaması öğrencinin
yazmış olduğu teze ilişkin etik sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Öğrenci yazmış olduğu te-
zin bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmasından ve bu kapsamda mezuniyet öncesi ve son-
rasında etik ihlaller sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm süreçlerden bizzat kendisi sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Takvim, Lisansüstü Dersler ve Başarı Değerlendirmesi

Akademik takvim 
MADDE 19 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvim, enstitü-

lerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve ilan edilir. 
(2) Lisansüstü programlarına ilişkin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl içi sı-

nav ve yarıyıl sonu sınav tarihleri, öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ve benzeri konulara
ilişkin tarihler akademik takvimde belirtilir.

Eğitim ve öğretim dönemleri 
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre

düzenlenir. 
(2) Yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından olu-

şur.
Dersler ve başarı değerlendirmesi
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla
ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim
üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yü-
rütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda
gösterilmiştir: 

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90 – 100 4,00
İyi – Pekiyi BA 80 – 89 3,50
İyi BB 70 – 79 3,00
Orta – İyi CB 60 – 69 2,50
Orta CC 50 – 59 2,00
Başarısız FF 00 – 49 0,00
Final Sınavına Girmedi FG - -
Bütünleme Sınavına 
Girmedi BG - -
Devamsızlık Sebebiyle 
Başarısız DZ - -
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(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek
lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında seminer
dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı duru-
munu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu
Başarılı S 
Başarısız F
Genel not ortalaması ve yükseltilmesi 
MADDE 22 – (1) GNO; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının ders kredisi

ile çarpılmasından bulunan toplam sonucun toplam krediye bölünmesi yolu ile bulunacak de-
ğerdir. 

(2) GNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üze-
rinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı
yuvarlama yapılır. 

(3) GNO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir. 
(4) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek

lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında uz-
manlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi kredisiz olup başarılı (S) ve başarısız (F)
olarak notlandırılır ve ortalamaya katılmaz. 

(5) Öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayıla-
bilmesi için minimum 2,00 (CC) notuna sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programla-
rında bir öğrencinin GNO’sunun en az 2,50 (CB) olmaması durumunda öğrenci tez dönemine
geçemez. 

(6) Öğrencinin sanatta yeterlilik ve doktora programlarında bir dersten başarılı sayıla-
bilmesi için minimum 2,50 (CB) notuna sahip olması gerekir. GNO’sunun en az 3,00 (BB) ol-
maması durumunda, öğrenci yeterlik sınavına giremez ve yeterlik sınavına giremeyen ya da
başarılı olamayan öğrenci tez dönemine geçemez.

Disiplin 
MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 
Devam zorunluluğu 
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin yüzde

70’ine, uygulamalı derslerin ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili
dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda
devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirir. 

(2) Devam şartı yerine getirilmemiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden de-
vam koşulu aranır. 

Ders ekleme ve bırakma 
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru

tarihine kadar danışmanının onayını alarak, ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabi-
lirler. 

Sınavlar 
MADDE 26 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı

ve ara sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur. 
(2) Sınavlar; yazılı sınav, test sınavı ve/veya belgelendirilmek koşulu ile sözlü, ödev,

proje, seminer çalışması veya uygulamalı olarak yapılabilir. 
(3) Sınavlar, kısa sınavlar hariç ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan ve enstitü ta-

rafından onaylanıp ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kart-
larının ibrazı zorunludur. 
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(4) Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulunun
kararı ile bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan sı-
navlar Üniversite binaları dışında da yapılabilir. 

(5) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu
Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş ve final sınavına girememiş öğrenciler ile yarıyıl
sonu final sınavında başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Başarısız olunan her ders
için bir bütünleme sınav hakkı tanınır. 

Başarı durumlarının ilânı ve itiraz hakkı, not durumu belgeleri 
MADDE 27 – (1) Öğretim elemanları öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belir-

leyen her türlü belge, sınav evrakı ile birlikte yarıyıl sonu sınavını izleyen on beş gün içinde
ilgili enstitü müdürlüğüne iletir. Başarı durumu listeleri öğrencilere ilan edilir. Öğrencilerin
güncelleştirilmiş not durumu belgeleri, yarıyıl final sınavlarının bittiği günü izleyen en geç on
beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır. 

(2) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtirazlar başarı sonuçlarının
ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim
elemanı, itirazda bulunan öğrencinin durumunu maddi hata yönünden yeniden değerlendirir
ve kanaatini enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bu değerlendirme sonucuna yapılan iti-
raz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır. Bu karar Öğrenci İşleri Direktörlüğünce öğrenciye
duyurulur. 

(3) Yarıyıl sonu ders başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt
süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programının amacı 
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. 

Ders ve kredi yükü 
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik

en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalış-
masından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur. 

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme
Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. 

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde
ders yüküne ve kredisine sayılmaz. 

Başarı denetlemesi 
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve

mezun olması için GNO’su 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya
yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre 
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı ya-

rıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört
yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi yükünü tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü tamamlamak ve son-
rasında en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. 
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(2) Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim dalı veya enstitü anasanat dalı başkanlığı ders dö-

nemini tamamlayan her bir öğrenci için Üniversiteden bir öğretim üyesini veya doktoralı öğ-
retim elemanını yüksek lisans tez dönemine kayıt yaptırdığı döneme ilişkin akademik takvimde
yer alan ders başlangıç tarihi itibariyle on beş gün içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez
danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı
anda en fazla on iki adet tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danış-
manı Üniversiteden olmak üzere ikinci eş tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir.
Gerekli hallerde mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile
tez danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi 
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tez konusu belirlemede; öğrenci 24 kredilik dersten

en az 2,50 ortalama ile başarılı olma şartını tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu ens-
titü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili
enstitüye iletilen tez önerisi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. 

(2) Tez konusu değişikliği; akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrenci enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığına teslim
eder. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile kesinleşir. 

(3) Tez konusu enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi
içinde enstitü yönetim kurulunun karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim ede-
mez. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması 
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; 
a) Tezini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, 
b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek, 
c) Enstitülerde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarih-

lerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,
zorundadır. 
Yüksek lisans tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı 
MADDE 35 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Jüri, ilgili enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
dışından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur. 

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı
başkanlığı enstitüye, beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde eş danışman
jüride görev alamaz. 

c) Beş kişiden oluşan jürilerde eş danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere,
ilgili enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığı enstitüye, toplam yedi öğretim üyesi
ismi önerir. 

ç) Enstitü yönetim kurulu, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın
savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konu-
sunun uyumlu olması gerekir. 
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d) Enstitülerde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin ve intihal raporu
teslim edilmeyen tezlerin enstitü yönetim kurulu tarafından savunma jürileri oluşturulmaz. Tez
savunmasına girecek öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez savunma
süreci için başvurularını tamamlamış olmaları gerekir. 

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır: 
a) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler

için 1 şubat-30 mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 haziran-30 temmuz tarihleri
arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine
teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi
tez savunma sınavına alır. 

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-
dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdür-
lüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya ma-
zeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine ens-
titü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez. 

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. 

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnızca jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarılı
ya da başarısız olarak değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ve-
rir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tez yazım kılavuzunda
açıklanan şekil şartları yerine getirilmiş beş adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kayde-
dilmiş beş adet tez CD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak ens-
titüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. 

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye üç ya da altı
ay süre tanınır. Öğrenci, düzeltme süresi bitiş tarihinden en geç yedi gün önce enstitüye tezini
yeniden teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. 

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile
ilgili enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir
danışman önerisi istenir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğ-
renci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına mazeretsiz olarak katılmayan ya da savunma sınavı sonunda
başarısız sayılan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması 
MADDE 36 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin beş adet ciltlenmiş kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş beş adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim et-
mek zorundadır. Bu işlemleri tamamlayan öğrencinin mezuniyet durumu enstitü yönetim ku-
rulunda görüşülür. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak
kazanır. 
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(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı/enstitü
anasanat dalı programının onaylanmış adı bulunur. 

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir. 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı 
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Uzaktan eğitim
lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

Ders ve kredi yükü 
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 70 AKTS ve 30 krediye denk gelecek

şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı/enstitü
anasanat dalı başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur. 

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde
ders yüküne ve kredisine sayılmaz. 

Başarı denetlemesi 
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için AGNO’sunun

en az 2,00 olması gerekir. Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders
almakla yükümlüdür. 

Süre 
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla üç yarıyılda tamam-

lanabilir.
(2) Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlaya-

mayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi 
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilk yarıyılını tamamlayan öğren-

ciler ikinci yarıyılda derslerle birlikte ya da üçüncü yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt olur-
lar ve ilgili ders kapsamında danışman olarak bir öğretim üyesi öğrencilere atanır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarı-
yılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer
aldığı bitirme projesi öneri formuyla enstitüye bildirir. 

(3) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir. 

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesinin yürütülmesi ve sonuçlanması 
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi, bitirme projesi danışmanı olarak

atanan öğretim üyesi nezaretinde öğrenci tarafından hazırlanır. 
(2) Öğrenci bitirme projesini bağlı olunan enstitü tarafından belirlenen proje yazım kı-

lavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür. 
(3) Bitirme projesinin tamamlanmasından sonra proje danışmanı projeyi başarılı veya

başarısız olarak değerlendirir ve bitirme projesi değerlendirme formunu doldurur. Proje danış-
manı bitirme projesi ile ilgili değerlendirme sonucunu enstitüye bildirmekle yükümlüdür. 

(4) Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme pro-
jesinin başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır. 
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(5) Projesi başarısız bulunan öğrenci takip eden yarıyılda bitirme projesi dersine yeni-
den kayıt olur ve bitirme projesi dersini yeniden alır. Enstitü yönetim kurulu kararı ile proje
danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje
konusunu belirler. 

(6) Öğrencilerin hazırlamış oldukları bitirme projeleri, kendileri tarafından iki adet kar-
ton cilt ve bir adet CD içerisinde kopyası ile danışman öğretim üyesine teslim edilir, danışman
öğretim üyesi değerlendirme formu ile birlikte projeleri ve projenin kayıtlı olduğu CD’yi ilgili
enstitüye teslim eder. 

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü

anabilim dalı/enstitü anasanat dalı programının onaylanmış adı bulunur. 
(2) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-

zılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç 
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. 

Ders ve kredi yükü 
MADDE 45 – (1) Doktora programı, yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler

için en az 120 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten, kredisiz uzmanlık alan dersi 1,
kredisiz uzmanlık alan dersi 2 ve kredisiz seminer dersi, yeterlik sınavı ve bununla birlikte en
az 120 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS’den oluşur. 

(2) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik
derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. 

(3) Öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ve doktora öncesi almış olduğu yüksek
lisans dersleri doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danış-
man onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini
yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir. 

Doktora tez danışmanı 
MADDE 46 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her bir doktora öğrencisi için Üniversiteden

bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim elemanını en geç öğrencinin derslere başladığı ilk
yarıyıl içerisinde tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda aynı anda en fazla on iki tezli yüksek lisans ve doktora
öğrencisine danışmanlık yapabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanı Üniversitenin kadrosunda yer alan öğretim üyele-
rinden olmak üzere ikinci tez danışmanı başka bir üniversiteden de atanabilir. Gerekli hallerde
mevcut danışmanın görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı
değiştirilebilir. 

Başarı denetlemesi 
MADDE 47 – (1) Doktora yapan öğrencinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için her

ders için minimum 2,50 not ortalamasına sahip olması gerekir. Ancak yeterlik sınavına gire-
bilmesi ve mezuniyet için ağırlıklı GNO en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama şartını sağla-
yamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. 
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Süre 
MADDE 48 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için doktora prog-

ramını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere
bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sınavından sonra en
az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sınavından başarılı
olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben en az bir ay sonra tezini teslim edebilir.

(2) Doktora öğreniminde ders dönemi için gerekli olan kredi yükünün en fazla dört ya-
rıyılda tamamlanması gerekir. Bu süre zarfında gerekli olan ders kredi yükünü başarıyla ta-
mamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı
ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır. Bir öğrencinin
en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur. 

(2) Yeterlik sınavları 1 şubat-30 mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 haziran-30
temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, enstitü
anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-
dan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. 

(5) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75
ortalama puan aldığı takdirde sözlü sınava girme hakkı kazanır. Öğrencinin sözlü sınavdan ba-
şarılı sayılması için 100 üzerinden en az 75 ortalama puan alması gerekir. Sınav jürileri öğren-
cinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna dair kararı yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
tutanakla bildirir. 

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun
bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez. 

Tez izleme komitesi 
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi,

ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sı-
navını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi
içinden, danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak
üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden
oluşur. 
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(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından ya-
pılır. Eş danışmanının olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir. 

Tez önerisi savunma sınavı 
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim 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 kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık tarihleri arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu
ile ilişiği kesilir. 

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini Senato tarafından

kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 
(2) Doktora tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler için 1 şubat-30

mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 haziran-30 temmuz tarihleri arasına denk ge-
lecek şekilde yılda iki kez yapılır. 

(3) Doktora tez savunmasına girebilmek için bir öğrencinin en az üç tez izleme sına-
vından başarılı olması gerekir. Üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci akademik takvime
göre son tez izleme sınavını takip eden ilk dönemde tez savunma sınavına girmek üzere aka-
demik takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilir. 

(4) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin doktora süreci içerisinde ulus-
lararası indekslerde taranan bir dergide akademik bir yayın yapmış olması gerekir. 

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

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; danışman dâhil, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde

yer alan öğretim üyeleri ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden

oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Da-

nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez

danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından 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 dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli

düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-

lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; 

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, 

b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek

zorundadır.

Doktora diploması 

MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-

tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını

alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite

ile ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından

onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüsha-

sının ilgili enstitüye teslim 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

YÖK’e gönderilir. 
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ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Ders ve kredi yükü 
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğ-

renciler için en az 120 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten, kredisiz uzmanlık alan
dersi 1, kredisiz uzmanlık alan dersi 2 ve kredisiz seminer dersi, yeterlik sınavı ve bununla bir-
likte en az 120 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS’den oluşur.

(2) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler bir yarıyılda en çok 18 kredilik
derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir. 

(3) Öğrencinin almış olduğu lisans dersleri ve doktora öncesi almış olduğu yüksek
lisans dersleri doktora öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak öğrenci danış-
man onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her yarıyıl için en fazla iki seçmeli dersini
yüksek lisans programlarında yer alan seçmeli derslerden alabilir. 

Sanatta yeterlik tez danışmanı 
MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite üyele-

rinden birini, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
ların yürütülmesi için danışman olarak atar. Danışman ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir. Bir öğretim üyesi toplamda en fazla on iki tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğ-
rencisine danışmanlık yapabilir. 

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

Başarı denetlemesi 
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik öğrencilerinin; derslerde başarılı sayılabilmesi için

her ders için minimum 2,50 not ortalamasına sahip olması gerekir. Ancak yeterlik sınavına gi-
rebilmesi ve mezun olması için ağırlıklı GNO en az 3,00 olmak zorundadır. Ortalama şartını
sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. 

Süre 
MADDE 58 – (1) Yüksek lisans diploması ile kayıt olan öğrenciler için sanatta yeterlik

programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak
üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Tez önerisi savunma sına-
vından sonra en az dört ay en fazla altı aylık aralar ile gerçekleştirilecek en az üç tez izleme sı-
navından başarılı olan öğrenci üçüncü tez izleme sınavını takiben en az bir ay sonra tezini
teslim edebilir. 

(2) Sanatta yeterlik öğreniminde ders dönemi için gerekli olan kredi yükünün en fazla
dört yarıyılda tamamlanması gerekir. Bu süre zarfında gerekli olan ders kredi yükünü başarıyla
tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. 

Yeterlik sınavı 
MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı
ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları akademik takvime göre yapılır. Bir öğrencinin
en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur. 
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(2) Yeterlik sınavları 1 şubat-30 mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 haziran-30
temmuz tarihleri arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, enstitü
anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü anasanat dalında görev yapan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. 

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla,
en az biri Üniversite dışından ve en az doktor veya sanatta yeterlik unvanına sahip olmak kay-
dıyla ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Yeterlik jürisi, her öğrenci için enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 ortalama puan
aldığı takdirde sözlü sınava girme hakkı kazanır. Öğrencinin sözlü sınavdan başarılı sayılması
için 100 üzerinden en az 75 ortalama puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve
sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
dair kararı yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirir. 

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygun
bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez. 

Tez izleme komitesi 
MADDE 60 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; enstitünün talebi,

ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sı-
navını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi, enstitü anasanat dalı başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi
içinden, danışmanından başka ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye olmak
üzere sıralamaya bakılmaksızın enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden
oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından ya-
pılır. Eş danışmanın olması durumunda, eş danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir. 

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir. 

Tez önerisi savunma sınavı 
MADDE 61 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan sanatta yeterlik öğrencisi, en

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

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

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-

aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması 

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından

kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Sanatta yeterlik tez savunma sınavları ilk kez tez savunmasına girecek öğrenciler

için 1 şubat-30 mart tarihleri arasına denk gelecek şekilde ve 1 haziran-30 temmuz tarihleri

arasına denk gelecek şekilde yılda iki kez yapılır. 

(3) Sanatta yeterlik tez savunmasına girebilmek için bir öğrencinin en az üç tez izleme

sınavından başarılı olması gerekir. Üç tez izleme sınavından başarılı olan öğrenci akademik

takvime göre son tez izleme sınavını takip eden ilk dönemde tez savunma sınavına girmek

üzere akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapabilir. 

(4) Tez savunmasına girebilmek için öğrencinin öğrenim süresi içerisinde uluslararası

seviyede bir yayın/eser yapmış olması gerekir. 

(5) Sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise dü-

zeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunula-

bilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze

ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-

daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez

enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(6) Tez jürisi, danışman ve enstitü 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 üyesinden oluşur. Da-

nışmanın 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. 

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır. 

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2018 – Sayı : 30371



(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 anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(9) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; 
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, 
b) Tezin intihal yapılmadığını bildiren raporunu tez savunmasına başvurmadan önce

enstitüye teslim etmek 
zorundadır.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 63 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla 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 yeterlilik diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite
ile ilişiği kesilir. 

(3) Diploma üzerinde enstitü anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili
enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat 
MADDE 64 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda

ilgili enstitü tarafından kurumun içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde yapılan
ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci içeri-
sindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci
işleri, eğitim-öğretim, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve

lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi,
çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programı, 

b) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu kat-
sayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kre-
disine bölünmesi ile bulunacak değeri, 

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini, 
e) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları ta-

şıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında
belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerini
sağlayan programı, 

f) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini, 
g) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO): İçinde bulunulan yarıyılda her bir dersten elde

edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, o yarıyılda
alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri, 

ğ) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az
yedi haftalık öğretim süresini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim ku-

rulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yük-
sekokulu yönetim kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü 
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına

öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi
sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar,
YÖK’çe belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre
kabul edilir.

Üniversiteye ilk kayıt 
MADDE 6 – (1) Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir programa yerleştirilen

adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvur-
maları gerekir. Özel yetenek sonucuna göre kabul edilen öğrenciler için kayıt süresi, Senato
tarafından belirlenir. 

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. 

Öğrenim ücreti
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları,

YÖK’ün onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından be-
lirlenir. 

(2) Yıllık öğrenim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden
belirlenir. Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz
ve yenilenmez. 

(3) Öğrenci, normal öğrenim süresince 23 üncü maddeye göre sorumlu bulunduğu ya-
rıyıl kredi yükünün altında ders alması halinde bile, yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder. 

(4) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, tekrarlayacağı her ders
başına Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen kredi başına ders ücreti çerçevesinde
aldığı derslerin toplam kredi ücretini öder.

Ders seçme ve kayıt süresi 
MADDE 8 – (1) Öğrenciler ders kaydını yaptırabilmek için almak istedikleri derslere

akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde öğrenimi gördükleri bölümden görevlendirilmiş
bir öğretim elemanının danışmanlığında ve söz konusu danışman öğretim elemanının onayıyla
kesin kayıt yaptırırlar. 

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin baş-
vuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin
ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süre-
sinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 
MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Se-

nato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. 
Yatay geçiş 
MADDE 10 – (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde,

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen esaslar uygulanır. 
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Dikey geçiş 
MADDE 11 – (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler 
MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı dersleri almalarına izin

verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği
ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. 

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak
fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda
öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir. 

(3) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim
kurullarınca karara bağlanır. 

(4) Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir. 
(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenen kredi başına ders ücretini ödemeleri gerekir. 
(6) Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Öğrenci kimlik kartı
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğren-

ciye üniversitenin Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kay-
bedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair be-
yanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının
yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen
kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi
gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama
MADDE 14 – (1) Yıl esasına göre öğretim veren programlar hariç Üniversitede öğre-

tim, güz ve bahar yarıyılları halinde düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esasına
göre yapılır. 

Öğretim yılı 
MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her

biri en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyılı olarak iki yarıyıldan oluşur. 
(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile zorunlu olmayan yaz öğretimi

düzenlenebilir ve akademik takvimde ilan edilir. 
(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri aka-

demik takvim ile Senato tarafından düzenlenir. 
Öğretim süreleri
MADDE 16 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans prog-

ramı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki
yarıyıldır. Ön lisans programlarında ise dört yarıyıldır. 
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(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan
başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans prog-
ramlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans
programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler
içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz. 

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları
süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğretim dili 
MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde Senatonun kararı, Rektörün önerisi, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri,
yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya eği-
tim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde eğitimin Türkçe dışında yabancı bir dilde yapılmasına
karar verilebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet 
MADDE 18 – (1) Üniversitenin eğitim dili Türkçe dışında olan bölümlerine yeni kayıt

yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki dil
bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim
tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bil-
gileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri ön lisans ya da lisans programına kaydedilirler. 

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulacak öğrenciler şunlardır: 
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. 

b) ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliği
kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında 100 tam puan üzerinden Senatoca belirlenen puanı
alıp başarılı olanlar. 

Yabancı dil hazırlık programı 
MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık programında, Yükseköğretim Kurumlarında Ya-

bancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

Öğretim programı 
MADDE 20 – (1) Her bir lisans ve ön lisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uy-

gulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışma-
ların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda be-
lirtilmiştir: 

a) Ders programında yer alan dersler şunlardır: 
1) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması

için alması gereken derstir. 
2) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Se-

nato tarafından kabul edilmiş sekiz yarıyıllık müfredatında yer alan seçmeli dersleri başarılı
olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alına-
bilir. 
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3) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan
belirli bir dersten başarılı olunması gereken derstir. 

b) Staj zorunluluğu olan ön lisans ve lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar, Se-
natoca belirlenir. 

(2) Bir programa ilişkin kapsam, içerik ve değişiklikler, ilgili bölüm tarafından hazır-
lanır, ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır. 

(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar
ilgili bölüm tarafından hazırlanarak ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

Ders alma ve kayıt yenileme 
MADDE 21 – (1) Ders alma ve kayıt yenileme esasları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Programın ilk yarıyılından ilk kez ders alacak öğrenci için, akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının
onayıyla ders kaydı gerçekleştirilir. 

b) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini
yatırdıktan sonra öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının de-
netimi ve onayıyla bir yarıyıl için bölüm ders programında belirlenen kredi toplamı veya 23 üncü
madde hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Öğrenim gördüğü bölüm
tarafından atanan danışman öğretim elemanı, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak,
öğrencinin öncelikle; 

1) Önceki yarıyıllara ait başarısız olan derslerini almasını,
2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu ders-

lerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını al-
masını ve bu dersleri almadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını, ilgili yarıyılda kayıt
olacağı tüm derslere, 24 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde
devam edebilmesi gerekliliğini, 

gözeterek onayını verir. 
Derslerin kredi değerleri 
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin ta-

mamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en
az yarısının toplamından oluşur.

Ders yükü ve gelecek dönemlere ait derslerin alınması
MADDE 23 – (1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrenim

gördüğü bölümün Senato tarafından onaylanmış son ders müfredatında ilgili yarıyıla ait olarak
belirlenen kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak ilgili yarıyıla ait toplam alınacak ders
kredisinin üçte biri kadar geçmiş dönemlere ait ders ve gelecek dönemlere ait ders alınabilir.
Üstten ders alımı, sadece lisans programları için geçerlidir. Normal öğretim süresini tamamla-
yan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından akademik birim-
lerin yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(2) Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin gelecek dönemlere ait derslerini
alması için;

a) Öğrenim görmekte oldukları bölümde hazırlık öğreniminde geçen süre hariç beşinci
yarıyıla geçmiş olmaları,

b) Geçmiş dönemlere ait eksik veya başarısız derslerinin bulunmaması,
c) En az 3,00 GANO’ya sahip olmaları
gerekir.
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Derse devam 
MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve la-

boratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. 

(2) Öğrencinin dersin tamamına devam etmesi gerekir. Ancak derslerin uygulamalı
derslerde her yarıyıl için %20, teorik derslerde ise %30’u aşmamak kaydıyla ve haklı bir nedene
dayanan devamsızlık kabul edilebilir. 

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten devamsızlık sebebiyle
başarısız sayılır ve final sınav sonucu değerlendirmeye alınmaz. 

Ders tekrarı 
MADDE 25 – (1) Her dönem sonunda başarısız olunan derslerin, açıldıkları ilk yarı-

yılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan
dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen
başka dersleri başarısız oldukları derslerin yerine alırlar. 

(2) Başarısız olunan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınmaması veya alındığında öğrencinin
dersten çekilmesi söz konusu olamaz. 

(3) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel
not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlayabilir. 

Zorunlu dersler
MADDE 26 – (1) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen zorunlu derslere öğretim prog-

ramlarında yer verilir. Zorunlu dersler yalnızca ilgili bölüme ait derslerden veya farklı bölüm-
lerle ortak verilecek zorunlu derslerden oluşabilir.

Diğer üniversitelerden ders alma 
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları ve yaz öğretiminde açılmayan dersleri

ilgili yönetim kurulunca uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları
notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır. 

(2) Öğrencinin, Üniversitenin resmi olarak dâhil olduğu değişim programları uyarınca
veya ikili özel öğrenci değişim anlaşması yapılan programlar çerçevesinde geçici olarak yurt
dışında bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla ta-
mamladığı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve
kredileriyle gösterilir ve not çizelgesine işlenir. 

Danışman 
MADDE 28 – (1) Her öğrencinin Üniversitedeki programa girişinden ilişiği kesilinceye

kadar geçen süre içinde eğitim-öğretim çalışmalarını izlemek, öğrenciyi yönlendirmek ve ge-
rekli onayları vermek üzere öğrenim gördüğü bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman
olarak atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı 

Çift ana dal ve yan dal programları
MADDE 29 – (1) Çift ana dal ve yan dal programı; Üniversitede bir lisans veya ön li-

sans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve ilgili bölümler tarafından kabul
edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans diplo-
ması ya da yan dal sertifikası almaları için açılır. Çift ana dal ve yan dal programının açılmasına
ilişkin esaslar şunlardır: 
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a) Çift ana dal ve yan dal programları, ilgili bölümlerin ve akademik birim kurullarının
önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir. 

b) Öğrencinin çift ana dal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tara-
fından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve akade-
mik birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur. 

c) Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini
ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam
kredisine ek olarak toplamda en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir. 

ç) Yan dal programı, ana dal derslerine ek olarak toplamda en az 21 kredilik ders yüküne
sahip olması gerekir. 

d) Çift ana dal ve yan dal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar,
ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğren-
cilere duyurulur. 

Çift ana dal ve yan dal programlarına başvuru 

MADDE 30 – (1) Çift ana dal ve yan dal programına başvuru şekline ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma programında en
erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,
beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarı-
yılın başında, ana dal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç
ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

b) Yan dal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında
ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvuru-
labilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan sekiz dönem fazla olan fakültelerde yan
dal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift ana dal ve/veya yan dal için başvurduğu programın bağlı olduğu aka-
demik birimin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrenci-
nin ana dal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir. 

Çift ana dal ve yan dal programlarına kabul 

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin çift ana dal ya da yan dal programına kabul edilebil-
mesi için: 

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında almış olduğu ders-
lerin tümünü başarı ile tamamlamış olması, 

b) Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en
az 3,20 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en
üst %20’sinde bulunması, 

c) Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az
2,80 olması, 

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde,
yetenek sınavında da başarılı olması,

d) Çift ana dal programı ve yan dal programları başvurularında başvuru yapılan prog-
ramın öğretim dili ile kayıtlı bulunulan ana dal programının öğretim dilinin aynı olması,

gerekir.
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Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama 

MADDE 32 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama şekli aşağıda be-
lirtilmiştir: 

a) Aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına başvuru yapılamaz. 
b) Çift ana dal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak

ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümler tarafından çift ana dal ve yan dal koordi-
natörlüğünü yürütmek üzere bir koordinatör öğretim elemanı atanır.

c) Çift ana dal programında her iki ana dal için ayrı ayrı veya her ikisi birlikte olan bir
öğrenim belgesi düzenlenir. Yan dal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir. 

Programa devam ve çıkarılma 

MADDE 33 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır: 
a) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal GANO’su 2,50’nin altına

düştüğü durumda öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. 
b) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal GANO’su 2,50’nin altına düştüğü

durumda öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
c) Çift ana dal ve yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin

ikinci ana dal ve/veya yan dal programından kaydı silinir.
ç) Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine

getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu
kararı ile bulundukları çift ana dal veya yan dal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili
diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır. 

d) Öğrenci, çift ana dal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu
çift ana dal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. 

Programlardan mezuniyet 

MADDE 34 – (1) Çift ana dal veya yan dal programlarından mezuniyet koşulları şun-
lardır:

a) İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal GANO’sunun en
az 2,50 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir. 

b) Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir. 
c) Çift ana dal veya yan dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması

veya yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir. 
ç) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal

diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma prog-
ramına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilen azami süredir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal prog-
ramını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl
ek süre tanınır.

Yan dal programı tamamlama formu 

MADDE 35 – (1) Yan dal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yan dal
programında aldığı bütün dersleri, notları ve GANO’sunu gösteren yan dal programı tamam-
lama formunu doldurması gerekir. Yan dal tamamlama formu hem yan dal hem de ana dal bö-
lüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekan-
lıklarına ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne verilir. 
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Çift ana dal veya yan dal diploması/sertifikası 
MADDE 36 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden

ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir. 
(2) Kayıtlı bulunduğu yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal

sertifikası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğren-

cilerin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve final sınavı olarak iki bölümden oluşur. 
(2) İlgili derse ait yarıyıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl içi değerlendirme puanı

%40 ve yarıyıl final sınavı %60 olarak değerlendirilir. 
(3) Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla final sınavı verilemez. Zorunlu hallerde mesai

saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir. 
(4) Yarıyıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik

takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programı akade-
mik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri
gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında
tüm dersler için yarıyıl sonunda final sınavı yapılır. 

(5) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine uy-
gulanan esaslar şunlardır:

a) Başarısız oldukları bütün dersler için Senato kararı ile iki ek sınav hakkı verilebilir.
Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından en son belirlenen ders başına
kredi ücretinin üçte biridir. Ek ders sınavlarına başvuru ücretini ödeyerek sınavlara katılan ve
bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için her yarıyıl
ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla üç yarıyıl, ek sınavları
almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini
ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise her yarıyıl
ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla öğrencilik hakkından ya-
rarlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır. 

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
halde GANO’nun 4,00 üzerinden en az 2,00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna
gelen son yarıyıl öğrencilerine Senato kararıyla not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri
derslerden beş sınav hakkı tanınabilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti ta-
rafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir. 

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

ç) Ek sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına ilgili
sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınav esasları 
MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında

yapılır. 
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğren-

ciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili
dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 
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(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi
değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kulla-
nırlar. 

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. 
(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sınavlarına girmeyen öğ-

renciler bütünleme sınavına girebilirler.
Bütünleme sınavı 
MADDE 39 – (1) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçek-

leştirilir.
(2) Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulun-

maz.
(3) Final sınavında (FF) notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen

öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir.
(4) Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değer-

lendirme oranına sahiptir. 
Yarıyıl sonu ders değerlendirmesi 
MADDE 40 – (1) Yarıyıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından

akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. 
Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl sonu final sı-

navlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edil-
diği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara
veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilirler. 

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuç-
landırılması sağlanır. 

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte yönetim
kurulunun onayı ile yapılır. 

Notlar 
MADDE 42 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından

yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu
olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğ-
rudan değerlendirme yöntemi kullanılır.

(2) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90-100 4,00
İyi-Pekiyi BA 85-89 3,50
İyi BB 80-84 3,00
Orta-İyi CB 70-79 2,50
Orta CC 60-69 2,00
Şartlı Geçer DC 55-59 1,50
Şartlı Geçer DD 50-54 1,00
Başarısız FF 00-49 0,00
Final Sınavına 
Girmedi FG - -
Devamsızlık Sebebiyle 
Başarısız DZ - -
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(3) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında

yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar

dersinin başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda belirtilmiştir: 

Başarı Derecesi Başarı Notu 

Başarılı S 

Başarısız F

Not ortalamaları 

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması YANO’su

ile GANO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir. 

(3) YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam

kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. 

(4) GANO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu

tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünme-

siyle hesaplanır. 

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez,

beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır. 

(6) GANO’ya tekrar edilen dersten alınan en son not katılır. 

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mezuniyet notu 

MADDE 44 – (1) Öğrencinin, ön lisans veya lisans programından mezun olabilmesi

için 16 ncı maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından

başarılı olması ve GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur. 

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet 

MADDE 45 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla,

disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,50-4,00 ara-

sında olanlar için yüksek onur, 3,00-3,49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir. 

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl; yük-

seköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl

gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır. 

Diploma 

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programını 16 ncı maddede be-

lirlenen sürede ve 44 üncü madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili yönetim ku-

rulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen ön lisans veya lisans programının adı ve mezuniyet

derecesi belirtilir. 

(3) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur. 
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Kayıt silme
MADDE 47 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır: 
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

ları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
alması,

b) Öğrencinin Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi. 
(2) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle

öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. 

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren
bir belge verilir.

Kayıt dondurma
MADDE 48 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya

iki yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilir. 
(2) Bir öğrenci, birden fazla kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Ancak toplam kayıt

dondurma süresi dört yarıyıldan fazla olamaz. 
(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir. 
(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci ilgili yılın öğrenim ücretini yatırmak zo-

rundadır.
(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için koşullar şunlardır:
a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problem-

lerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi
ile başvuru yapılması,

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru
yapılması,

c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tu-
tukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belge-
lendirilmesi ile başvuru yapılması,

d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde
gerçekleştirilmiş olması.

İlişik kesme işlemleri 
MADDE 49 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğren-

cinin, Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini bizzat yapması gerekir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Basın
İlan Kurumunun internet adresinde belirtilen gazetelerden birine ilan verilmesi, gereken ücretin
ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu du-
rumda diploma üzerine kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, aka-

demik ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Öğrenci
askere alınması, gözaltına alınması, tutuklanması veya mahkumiyeti durumunda; söz konusu
durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde;
40 ıncı maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili fakülte yönetim kurulu ka-
rarıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”

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

—— • ——
TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS

KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ

ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/13)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

MADDE 1 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güb-
relerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, denetimler sırasında alınacak olan
kimyevi gübre numuneleri; Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/İSTANBUL,
Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Zeytincilik Araştırma
İstasyonu/İZMİR, Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Düzen

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2016 29607
2- 13/7/2016 29769
3- 4/10/2016 29847
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Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA,
Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve
Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ek-
mekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım Araştırma San. ve
Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met.
Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA,
BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak Tar. Su
İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent Laboratuvar
Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet
Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA, MSA Tarımsal
Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk
Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, GTS Test
Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural Services Tarım
Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş Güv. Danış. Müh.
Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Organik gübre analiz kuruluşları

MADDE 2 – (1) 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik gereği,

denetimler sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZURUM, Çukurova Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Selçuk

Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Labo-

ratuvarları/İSTANBUL, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Şahinbey/GAZİANTEP, Alata Bahçe

Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA,

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim

Merkezi Müdürlüğü Menemen/İZMİR, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma

Enstitüsü/ANKARA, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA, Zey-

tincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Eskişehir, Ma-

nisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/MANİSA, Orbit

Ekoloji Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Konya Laboratuvar ve Depoculuk Ta-

rım, Gıda, Enerji A.Ş./KONYA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarım-

sal ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San.

ve Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Dok-

tolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm.

Taş. Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, Agrio Laben Gıda ve Zirai Lab.

Hizm. San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic.

A.Ş./ANKARA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda

Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Başkent

Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA,

Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA, MSA

Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA,

Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, GTS
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Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural Services Tarım

Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş Güv. Danış. Müh.

Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Usul ve esaslar

MADDE 3 – (1) Denetimler sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numuneleri-

nin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel

Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numu-

nelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları

ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ

Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numune-

lerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele

Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Düzen Norwest Çev-

re, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA ve Türk Stan-

dardları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz ücretleri

MADDE 6 – (1) Denetim esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin

analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden

ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları, belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilirler;

ancak üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin fa-

turalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il müdürlüğü

adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il müdürlüğüne bir üst yazı

ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık il müdürlüğü tarafından analiz ve re-

ferans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Tebliğde yer alan kuruluşlarca yapılamayan analizler

MADDE 8 – (1) Analizine gerek duyulduğu halde Tebliğde yer alan kuruluşlarca analizi

yapılamayan parametrelerin analizi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerince

tercihen akredite olmak üzere uygun görülen bir analiz kuruluşuna yaptırılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 26/3/2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre

Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hak-

kında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/39 

Karar No : 2017/259 

Davacı : K.H. 

Sanık : FUAT ÇAPUR, Muti ve Nebile oğlu, 29/08/1958 Doğ. Hatay, 

Ġskenderun, Meydan Nüf. Kay. Ulucami Caddesi Ġnönü Mahallesi 

No: l61 Akçalı Ġskenderun/HATAY adresinde oturur.  

  TC Kimlik No: 26203828708 

Suç : Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 27/07/2012 

Suç Yeri : MERKEZ 

Nezaret Tarihi : 31/07/2012 - 01/08/2012 

Tutuklama Tarihi : 01/08/2012 (Ġstanbul 21. Sulh Ceza Mahk. 2012/83 sorgu sayılı 

tutuklama müzekkeresi) 

Tahliye Tarihi : 23/11/2012 

Karar Tarihi : 18/10/2017 

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı bulunan sanık Fuat ÇAPUR hakkında 

Mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruĢmaları sonucunda verilen karar gereğince,  

Sanık Fuat ÇAPUR'un dolandırıcılık suçundan, fiil ve eylemine uyan 5237 sayılı TCK. 

157 maddesi uyarınca, suçun iĢleniĢ biçimi ve suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak 

takdiren ve teĢdiden 3 YIL HAPĠS ve 150 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın yargılama safhasındaki davranıĢları lehine indirim sebebi sayılarak 5237 sayılı 

TCK 62 maddesi uyarınca cezaları 1/6 oranında indirilerek sanığın 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 125 

GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Takdiren baĢkaca artırma ve indirmeye YER OLMADIĞINA; 

Sanığa verilen gün karĢılığı adli para cezasının 5237 sayılı TCK. 52/2 maddesi uyarınca 

sanığın ekonomik durumu da göz önüne alınarak, takdiren beher günü 20 TL den hesap edilerek 

2.500 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın neticeten iĢ bu fiilden 2 YIL 6 AY HAPĠS ve 2.500 TL ADLĠ PARA CEZASI 

ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığa verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK. 52/4 maddesine göre ekonomik ve 

Ģahsi hallerine göre, birer ay ara ile 10 eĢit taksit halinde alınmasına, taksitlerden biri zamanında 

ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para 

cezasının hapse çevrileceği konusunda sanığa ĠHTARAT YAPILMASINA (olmadığından 

yapılamadı), 
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5237 sayılı TCK. 53 maddesi uyarınca sanığın kasten iĢlemiĢ olduğu suçtan dolayı hapis 

cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak; (Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2015 tarihli ve 

E.:2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı ile; birinci fıkrada yer alan "KiĢi, kasten iĢlemiĢ olduğu 

suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;..."bölümü, aynı fıkranın (b) 

bendinde yer alan"...seçilme ehliyetinden..." ibaresi yönünden, yine aynı fıkrada yer alan "...hapis 

cezasına..." ibaresi ise (b) bendinde yer alan "Seçme ve..." ibaresi yönünden iptal edildiği hususu 

gözetilerek) 

a)  Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve 

gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluĢlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün 

memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden, (Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2015 tarihli ve 

E.:2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı ile; birinci fıkrada yer alan"...ve diğer siyasi hakları 

kullanmaktan" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan 

"Seçme ve seçilme ehliyetinden..." ibaresi yönünden iptal edildiği hususu gözetilerek) 

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

d) Vakıf, demek, sendika, Ģirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kiĢiliklerinin yöneticisi 

veya denetçisi olmaktan, 

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢunun iznine tabi 

bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra 

etmekten, YOKSUN BIRAKILMASINA; 

Yine Anayasa Mahkemesi'nin 8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı 

ile; birinci fıkrada yer alan ..ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresi ile aynı maddenin ikinci 

fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "Seçme ve seçilme ehliyetinden..." ibaresi yönünden 

iptal edildiği hususu gözetilerek aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1. 

maddesinin yukarıda sayılan hakları mahkum olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilinceye 

kadar KULLANAMAMASINA; 

Hüküm kesinleĢmeden önce gerçekleĢen ve Ģahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran 

bütün haller nedeniyle geçirilmiĢ olan sürelerin TCK 63 uyarınca sanığa verilen cezadan 

MAHSUBUNA; 

Yargıtay'a gidiĢ dönüĢ masrafları hariç aĢağıda dökümü yapılan (22,00 TL) yargılama 

giderinin sanıktan ALINMASINA; karar verilmiĢ, 

Mahkememizce verilmiĢ olan karar, sanık Fuat ÇAPUR'un yokluğunda verilmiĢ, tüm 

aramalara rağmen sanık Fuat ÇAPUR'un açık adreslerinin tespiti yapılamamıĢ olup, karar tebliğ 

edilemediğinden iĢ bu karar, 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 müteakip maddeleri gereğince gıyabi 

hükmün sanık FUAT ÇAPUR'a TEBLĠĞĠNE, 

Ġlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanık Fuat ÇAPUR'a tebliğ 

iĢleminin yapılmıĢ sayılması, ilan masrafının mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanık Fuat 

ÇAPUR'dan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 1417 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu 

parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taĢınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde 

kayıtlı 907,95 m2'lik tam taĢınmaz birlikte 20/03/2018 tarihli ve 2018/309 sayılı Belediye 

Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2 - Ġhale 10 NĠSAN 2018 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. 

No: 18/1 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen 

Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma 

Usulü Ġhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı    

5613,95 m2'lik tam taĢınmazın muhammen bedeli 4.210.462,50 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 

ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2'lik tam taĢınmazın muhammen bedeli 1.815.900,00 TL olup 

Toplam Muhammen Bedeli 6.026.362,50 TL (Altı milyon yirmi altı bin üç yüz altmıĢ iki TL     

Elli KrĢ) Geçici Teminat Bedeli 180.790,00-TL (Yüz seksen bin yedi yüz doksan TL) olup, geçici 

teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. SatıĢ toplam muhammen bedel üzerinden 

yapılacaktır. 

4 - Ġhaleye iliĢkin ġartname ve ekleri 250,00 TL (Ġki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kiĢilerin 10 NĠSAN 2018 Salı günü saat 

12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 

• 2018 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, (Gerçek KiĢi) 

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek KiĢi) 

• Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek KiĢi) 

• Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, (Gerçek 

KiĢi) 

• Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı 

oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

(Gerçek KiĢi)  

• Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel KiĢi) 

• Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel KiĢi) 

• Tüzel KiĢiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, (Tüzel 

KiĢi) 

• Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname,  

• SatıĢ Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,  

• YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (OnikiĢubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmıĢ) belge, 

7 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2704/1-1 
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MARTOPERFARATÖR (PNÖMATĠK SEHPALI DELĠCĠ TABANCA)  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı : MARTOPERFARATÖR (PNÖMATĠK SEHPALI DELĠCĠ TABANCA) alımı 

4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/126647 

Dosya no  : 1822029 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Martoperfaratör (pnömatik sehpalı delici tabanca): 15 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk 

Ereğli ve Üzülmez TaĢkömürü Kurumu ĠĢletme 

Müesseseleri Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125  

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11/04/2018 ÇarĢamba günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine 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,  

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik Ģartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre 

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kuruluĢ tarafından tanzim 

edilmiĢ, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli 

olan Akredite kuruluĢça verilmiĢ belgelerini,  

b) Uygunluk Beyanını (Declaration of conformity) (2014/34/AT ye düzenlenmiĢ) 

vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 

fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11/04/2018 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 2702/1-1 
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ÇĠFT ZĠNCĠRLĠ KONVEYÖR (ÇZK) REDÜKTÖR YEDEKLERĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı :Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) redüktör yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz Yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/130306 

Dosya no  : 1826028 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çift Zincirli Konveyör (ÇZK) redüktör yed. (28 kalem) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarı. ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 11.04.2018 ÇARġAMBA günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler için toplamda en düĢük, 

diğer malzemelerde en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 11.04.2018 ÇARġAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 2703/1-1 
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55 Kva’LIK DĠZEL JENARATÖR SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/136483 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi  : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı 2 adet 55 Kva’lık Dizel Jenaratör satın alınacaktır. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosuna (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) 17/04/2018 günü saat 

14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 

toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda) 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyon bürosunda (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye 

teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli 

TeĢekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 150,00TL. (KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2706/1-1 

—— • —— 

AFYONKARAHĠSAR ARAÇ BAKIM SERVĠS MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ĠġYERLERĠNE 

TOPLAM (500) TON PATĠNAJ KUMU (TEKNĠK ġARTNAMESĠNE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/132562 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6  GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Araç Bakım Servis 

Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne (300) ton, 

TavĢanlı Lokomotif Araç Bakım Depo Müdürlüğüne (200) ton olmak üzere toplam (500) ton 

patinaj kumu (Teknik ġartnamesine göre) alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 11/04/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
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4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2707/1-1 

————— 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde DE 24000 tipi dizel ana hat 

lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi dizel motor üzerinde bulunan silindir baĢlıklarının tamir ve 

bakımı (Teknik ġartnamesine göre) hizmeti satın alınacaktır. 

Ġhale Kayıt No : 2018/132654 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6   GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi  : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye 

Müdürlüğünde DE 24000 tipi dizel ana hat lokomotiflerine ait PA4 V 185 tipi 240 ± % 20 adet 

dizel motor üzerinde bulunan silindir baĢlıklarının tamir ve bakımı (Teknik ġartnamesine göre) 

satın alım iĢidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 11/04/2018 günü saat 11:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZĠRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2708/1-1 
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ARSA SATIġI KARġILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI YAPIMI PROJESĠNE UYGUN 

ĠNġAAT VE DÜZENLEME YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Mülkiyeti Hazineye ve Antalya BüyükĢehir Belediyesine ait Konyaaltı Ġlçesi, Liman 

Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taĢınmazlar üzerine ĠDARE 

tarafından onaylanacak Arsa satıĢı karĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesine Uygun 

ĠnĢaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluĢan satıĢ bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 

2 ve 4 parsel numaralı taĢınmazların YÜKLENĠCĠYE devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 

parsellerin Ġdareye teslimi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Arsa SatıĢı KarĢılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımına Konu TaĢınmazlar  

Ġli Ġlçesi Mahallesi 

Ada 

Parsel Vasfı 

Yüzölçümü 

(m
2
) Malik 

Ġmar 

Durumu 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/1 Arsa 8.965,23 

Maliye Hazinesi 

(5.997,78 m
2
) 

Antalya BüyükĢehir 

(2.967,45 m
2
) 

Rekreasyon 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/2 Arsa 14.684,96 

Maliye Hazinesi 

(6.949,96 m
2
) 

Antalya BüyükĢehir 

(7.735,00 m
2
) 

Özel Proje 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/3 Arsa 18.011,63 
Maliye Hazinesi 

(18.011,63 m
2
) 

Rekreasyon 

Alanı 

Antalya Konyaaltı Liman 21523/4 Arsa 15.605,62 
Maliye Hazinesi 

(15.605,62 m
2
) 

Özel Proje 

Alanı 
 

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL’dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

Boğaçay Özel Proje Alanında yapımı öngörülen gerek kamuya bırakılacak 21523 ada 1 ve 

3 parseller, gerekse YÜKLENĠCĠ mülkiyetine geçecek 21523 ada 2 ve 4 parseller üzerinde 

yapılacak inĢaat ve düzenleme iĢlerinin yapım süresi sözleĢme düzenlenmesi sonrası yer teslimi 

tarihinden itibaren 18 aydır.  

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, artırıma esas tahmin edilen bedel 80.965.778,00 TL ile rekreasyon alanı 

yapımı (yapı ve peyzaj) tahmini yaklaĢık maliyeti 16.433.142,00 TL’nin toplamı olan 

97.398.920,00TL’nin yüzde üçü tutarındaki 2.921.967,60 TL’dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) Encümen Toplantı Salonunda 05.04.2018 PerĢembe 

günü saat 14:00’de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLĠLĠK KRĠTERLERĠ 

6.1. Ġstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin 

belirlenmesine iliĢkin aĢağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde 

sunmalıdır. 
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1. ĠletiĢim bilgileri beyanı 

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren ĠletiĢim Bilgileri 

Beyanının aslı verilecektir. 

b. Beyanın, Ġsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaĢelenmiĢ olması ve Ġsteklinin yetkilisi 

veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmıĢ olması zorunludur. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen Ģartlarda ayrı ayrı 

hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletiĢim bilgileri, iĢ ortaklığının 

iletiĢim bilgileri olarak kabul edilecektir. 

2. Kimlik bilgileri 

a. Gerçek kiĢiler T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir 

ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartı/vergi levhasını ibraz edecektir. 

b. ĠĢ ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.  

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

Faaliyet / Kayıt Belgesi, 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya 

da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu 

tarafından tasdikli sureti verilecektir. 

b. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler verilecektir. 

c. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kiĢi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 

veya belgeleri verecektir. 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı 

a. Ġmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde, imza beyanı verilecektir. 

c. Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde, imza sirküleri verilecektir. 

d. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birisi, (b) ve (c) 

bendinde belirtilen belgeleri verecektir. 

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı 

a. Vekâletname ve Ġmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir. 

b. Ġhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, Ġstekli adına, iĢ ortaklıklarında ise ortak 

adına veya iĢ ortaklığı adına imzalayan kiĢi veya kiĢilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname 

ile imza beyanı verilecektir. 

7. ĠĢ ortaklığı beyannamesi 

a. Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesinin aslı verilecektir. 

b. ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak 

kaĢelenmiĢ olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları 

ve soyadları yazılarak imzalanmıĢ olması Ģarttır. 
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8. Teklif mektubu 

9. Geçici teminat 

ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin süresiz, limit içi, ihale konusu iĢin 

özelliğinin belirtildiği, banka teyit yazısı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır. 

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına iliĢkin belge 

a. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 

b. Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

11. Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

12. ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici 

bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname 

13. ĠĢ Deneyimine iliĢkin Belge 

a. ĠĢ deneyim belgesi, olarak tek bir sözleĢme kapsamında bina inĢaatı yaptığına dair iĢ 

bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım iĢleri benzer iĢ 

olarak değerlendirilecektir. 

b. Ġstekli tarafından iĢ deneyimine iliĢkin olarak, aĢağıda belirtilen koĢulları sağlayan ĠĢ 

Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme Belgesi, ĠĢ Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma 

Ġzin Belgesi ibraz edilebilir. 

c. Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da 

maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

olarak; 

i. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan,  

ii. Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl içinde geçici kabulü yapılan iĢlerde, ilk 

sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,  

iii. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen,  

iv. Devam eden iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeĢ yıl içinde gerçekleĢme oranı toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine 

ulaĢan ve kusursuz olarak gerçekleĢtirilen iĢlerde; ilk sözleĢme bedelinin en az % 80'i oranında 

denetlenen ya da yönetilen,  

v. Devredilen iĢlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeĢ yıl 

içinde geçici kabulü yapılan, 

ĠĢlere iliĢkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  

d. Ġsteklinin i, ii, iii, iv ve v maddelerinde yer alan iĢlerden birine ait belge sunması yeterli 

olacaktır. 

e. Ġstekli tarafından tahmini bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

(a) bendinde belirtilen benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir. ĠĢ deneyimine iliĢkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri 

tarafından bizzat yapılan bir iĢe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup 

Ģirketi tarafından sözleĢmeye dayalı olarak baĢkasına yaptırılan iĢlere yönelik de olabilir. 

f. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını 

karĢılaması halinde diğer ortaklardan iĢ deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.  
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g. Ġstekli inĢa edilecek Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesini alt yükleniciye 

yaptırabileceğinden, iĢ deneyimine iliĢkin belgenin yaptırmayı düĢündüğü alt yükleniciler 

tarafından karĢılanacağını taahhüt etmesi mümkündür. 

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli, sözleĢme sonrası 60 (altmıĢ) gün içerisinde alt 

yüklenicilere ait bu maddede belirtilen koĢulları taĢıyan iĢ deneyim belgesini ĠDAREYE ibraz 

edecektir. 

60 günlük süre içinde Ģartnameye uygun iĢ deneyim belgesinin sunulmaması halinde 

sözleĢme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir, kesin teminat irat kaydedilir. 

Ġhaleye katılanlar bu hükmü bilerek ve isteyerek ihaleye katılacak olup, ilerde itiraz 

edemezler. 

h. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı 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 ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

14. Banka Referans Mektubu 

a. Ġsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım 

bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi Ģarttır. 

b. Toplam tahmini bedelin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olmalıdır.  

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka 

referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

e. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

15. Bilânço ve Gelir Tabloları 

1. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

a. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

c. Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

i. 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; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

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

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, 

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

v. 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.  
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vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

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 yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren 

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

tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.  

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

d. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

2. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

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

sunması yeterlidir;  

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

b. Ġsteklinin toplam cirosunun tahmini bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden 

yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise 

tahmini bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve 

sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

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

yapıldığı yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki 

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

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, 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.  

e. ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, ortaklardan 

biri tarafından karĢılanması yeterlidir. 

6.2. Tekliflerin dili Türkçedir.  

6.3. Ġhale, katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ:  

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 05.04.2018 PerĢembe günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine 

Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık 

adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon BaĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlân olunur. 2701/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. N47-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 2670/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. N46-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  2671/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7116 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızkulesi Sokak No: 40 

  06700 GaziosmanpaĢa/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 08.10.2015, 12.10.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : M44-a3 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-a3 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 2672/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7117 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 

  ġiĢli/ĠSTANBUL 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9 

  06510 Söğütözü/ANKARA 

•MÜRACAAT TARĠHĠ : 19.06.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : M44-b4 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-b4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.  2673/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 25 Mart 2018 – Sayı : 30371 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7115 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ. 

• MERKEZ ADRESĠ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 

  ġiĢli/ĠSTANBUL 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9 

  06510, Söğütözü/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 19.06.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : M44-a3 

KARAR: 

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-a3 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir.  2674/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7118 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Kızkulesi Sokak No: 40 

  06700 GaziosmanpaĢa/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 08.10.2015, 12.10.2018 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.280 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : M44-b4 

KARAR: 

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-b4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 2675/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A.O. N46-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 2676/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 37.06/133 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.10.731 

Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2018/336 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.02.2018/7626 BURSA 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı 

kararıyla onaylı Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında yer 

alan özel mülkiyete ait 1448 ada - 8 ve 22 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde gerçekleĢtirilen kazı çalıĢmasına iliĢkin olarak alınan Kurulumuzun 28.06.2016/5950 

sayılı kararı gereğince iletilen görüĢler doğrultusunda kazı çalıĢmasının sonuçlarının ve 22 parsel 

için hazırlanan rölövenin değerlendirilmesine ve 1448 ada’ya yönelik olarak hazırlanan plan 

tadilatının değerlendirilmesine iliĢkin Prof. Dr. Mustafa ġahin’in 24.10.2016 günlü yazısı, Bursa 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.01.2017 gün ve 372 ve 21.03.2017 gün ve 1174 

sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2017 gün ve 125107 

sayılı yazısı ve Mudanya Belediye BaĢkanlığı’nın 08.09.2017 gün ve 27609 sayılı yazısı ile 

Müdürlüğün 14.02.2018 gün ve 87393 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı 

kararıyla onaylı Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında yer 

alan özel mülkiyete ait 1448 ada - 8 ve 22 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde gerçekleĢtirilen kazı çalıĢmasına iliĢkin olarak alınan Kurulumuzun 28.06.2016/5950 

sayılı kararı gereğince kazı çalıĢmalarına bilimsel danıĢman olarak katılan uzmanların, parselde 

incelemelerde bulunan bilimsel uzmanların, bölgede yüzey araĢtırması yapan uzmanın görüĢleri 

dikkate alınarak, bu taĢınmazların kamu eline geçirilmesi ve uzun vadeli bilimsel çalıĢmaların 

gerçekleĢtirilmesi açısından; 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı 

kararıyla onaylı Koruma Amaçlı Ġmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında 

yeralan 1448 ada - 8 ve 22 parseller ve çevresindeki taĢınmazlara yönelik olarak sunulan 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planı değiĢikliği teklifinin, 1448 adadaki diğer Park alanlarının takas 

edilerek, önem arz eden ve bütünlük gösteren Roma dönemi kalıntılarına rastlanılan 8 ve 22 

parsellerin Park (Arkeopark) olarak belirleyerek, bu alanların kamu eline bedelsiz olarak 

kazandırılmasını öngörülmesi nedeniyle, kamu yararı açısından uygun olduğuna; 

Ġmar Kanunun 18.maddesinin uygulanması aĢamasından sonra, Müze Müdürlüğünün 

denetiminde kazı alanları ve çevresinde koruma tedbirlerinin ivedilikle alınmasına; 

22 parsele yönelik olarak hazırlanan kazı rölövesinin bilgi için arĢive alınmasına; 

Ġmar planında Park(Arkeopark) olarak belirlenen kısmın, kararımız eki paftada belirlenen 

Ģekilde 1. derece Arkeolojik sit kapsamına alınmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite

Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik
— İstanbul Kent Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları

ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2018/13)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
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.


