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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkile-

rinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan kalıcı organik kirletici-

lerin;
a) İmalatının, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanmasına,
b) En kısa sürede aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına veya kısıtlanmasına,
c) Mümkün olduğunca ortadan kaldırma amacıyla, bu maddelerin salımlarının en aza

indirilmesine,
ç) Bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin herhangi biri tarafından

kirletilmiş atıkların yönetimine,
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2/4/2009 tarihli ve 5871 sayılı Kalıcı Organik Kirle-

ticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna ve
14/7/2009 tarihli ve 2009/15272 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Kalıcı Organik
Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine, 3957 sayılı Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşı-
nımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanuna, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy-
gulanmasına Dair Kanuna, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 11/6/2010 tarihli
ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa, 24/4/1930 tarihli
ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Atık: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan herhangi bir
madde veya materyali,

b) Atık sahibi: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinde tanımlanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

c) Atık üreticisi: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(j) bendinde tanımlanan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

ç) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
d) Bertaraf: İkincil amacı maddelerin veya enerjinin geri kazanımı olsa dahi geri kaza-

nım olarak kabul edilmeyen ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-2/A’sında yer alan işlemlerden
herhangi birini,

e) En iyi çevresel uygulamalar: Çevresel kontrol önlemleri ve stratejilerinin en uygun
bileşiminin uygulanmasını,
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f) Eşya: Kimyasal yapısından çok, işlevini belirlemek üzere üretim sırasında özel bir
şekil, yüzey ve tasarım verilen nesneyi,

g) Eşya üreticisi: Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik ger-
çek ya da tüzel kişiyi,

ğ) Geri kazanım: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek
üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Atık Yö-
netimi Yönetmeliğinin ek-2/B’sinde listelenen işlemleri,

h) İlgili kurum: Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde, mevzuatına dayalı olarak
görev alanlarına giren hususlarda; Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığını,

ı) İmalat: Maddenin doğal halinde üretilmesini veya özütlenmesini,
i) İmalatçı: Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
j) İthalat: Serbest dolaşıma giriş, antrepo, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi

ve geçici ithalat rejimine tabi olarak Türkiye gümrük bölgesine fiziki girişi,
k) İthalatçı:  Serbest dolaşıma giriş, antrepo, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi

ve geçici ithalat rejimine tabi olarak Türkiye gümrük bölgesine ithalatı gerçekleştiren herhangi
bir gerçek veya tüzel kişiliği,

l) Kalıcı Organik Kirletici: Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin
ek-D’sinde belirtilen özelliklere sahip maddeyi,

m) Kapalı sistem sahası sınırlı ara madde: İmalatı ve bir veya birden fazla maddeye
dönüşümü tüm yaşam döngüsü boyunca teknik anlamda sıkı kontrollü şartlar altında aynı saha
içerisinde gerçekleşen bir ya da daha fazla maddeye dönüştürmek üzere imal edilen ve tüketilen
veya kimyasal işlemde kullanılan maddeyi,

n) Karışım: İki veya daha fazla maddeden oluşan karışımı veya çözeltiyi,
o) Kullanım: Herhangi bir işleme, formülasyon, tüketim, depolama, saklama, bakım,

kaplara doldurma, bir konteynırdan diğerine aktarma, karıştırma, bir eşyanın üretimi veya başka
herhangi bir kullanımı,

ö) Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki, kararlılı-
ğını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar
dâhil, fakat yine içindeki, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler ha-
riç, kimyasal elementleri ve bunların bileşiklerini,

p) Mevcut en iyi teknikler: Emisyonların çevre üzerindeki etkilerinin bütün olarak ön-
lenmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda en aza indirilmesi amacıyla belirlenmiş emisyon
sınır değerlerini ve gerekli izin belgesinin diğer şartlarına temel oluşturacak en etkin, ileri ve
uygulanabilir teknikleri,

1) Teknikler: Kullanılan teknolojiyi ve tesisin tasarlanma, inşa, bakım, işletme ve dev-
reden çıkarma yöntemlerini,

2) Mevcut teknikler: İşletmeci tarafından teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir ol-
duğu sürece, ülkemizde üretilmesine veya kullanılıyor olmasına bakılmaksızın, sektörde eko-
nomik ve teknik olarak sürdürülebilir koşullar ve maliyetler ile avantajlar dikkate alınarak uy-
gulanan teknikleri,

3) En iyi: Çevrenin bir bütün olarak en yüksek düzeyde korunmasında en etkili olanı,
r) Piyasaya arz: Bedelli veya bedelsiz olarak, üçüncü tarafa tedarik etmeyi veya ithalatı,
s) Sözleşme: Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesini,
ş) Sözleşme Sekretaryası: Stockholm Sözleşmesi Sekretaryasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İmalat, Piyasaya Arz ve Kullanım

İmalat, piyasaya arz ve kullanımın kontrolü
MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eş-

yaların bileşenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.
(2) Ek-2’de listelenen maddelerin kendi halinde, karışım içinde ya da eşyaların bile-

şenleri olarak imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı ek-2’de belirtilen şartlara göre kısıtlanır.
(3) Bakanlık ve ilgili kurumlar, değerlendirme ve izin planları dahilinde ilgili mevzuatı

kapsamında kalıcı organik kirletici özelliği gösteren maddelerin imalatı, piyasaya arzı ve kul-
lanılmasını önlemek için uygun önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol Önlemlerinden Muafiyetler, Stoklar ve Salım Azaltma,

En Aza İndirme ve Ortadan Kaldırma

Kontrol önlemlerinden muafiyetler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri aşağıdaki maddelere uy-

gulanmaz:
a) Bakanlıktan izin alınması şartıyla bilimsel araştırma ve geliştirme amaçlı veya refe-

rans standart olarak kullanılan maddelere,
b) Maddelerin, karışımların ya da eşyaların içinde istenmeden eser miktarda oluşan kir-

letici bir maddeye,
c) Ek-1 veya ek-2’de listelenen herhangi bir maddeden oluşan, bu maddeyi içeren veya

bu madde ile kirletilmiş atıklara.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte veya öncesinde üretilen eşyaların bileşeni

olan maddeler ile ilgili olarak Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlük tarihinden altı ay sonra
uygulanır. Ek-1 veya ek-2’de listelenen bir maddenin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
veya öncesinde kullanımda olan eşyaların bileşeni olması durumunda bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesi uygulanmaz.  Bununla beraber, bu fıkrada atıfta bulunulan eşyaların tespit edilmesi
halinde ilgili kurum en kısa sürede bu konuda Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Eşya üreticisi, imalatçı ve ithalatçı ek-2’de yer alan maddelere ilişkin, aynı ekte be-
lirtilen koşullarda, bu maddeyi imal etmesi, kullanması veya ithal etmesi durumunda, bu faa-
liyetin gerçekleştiği yıla ait bilgileri bir sonraki yılın ilk üç ayında olmak üzere Bakanlığa ek-
6’da yer alan formatta yılda bir defa yazılı veya elektronik olarak bildirimde bulunur.

(4) Bakanlık, maddenin ek-2’de listelendiği durumlarda, aynı ekte belirtilen son süreye
kadar, bu maddenin alanı sınırlı kapalı bir sistemde ara madde olarak üretimi ve kullanımına
izin verilmesine ilişkin gelen talepleri değerlendirir ve buna göre Sözleşme Sekretaryasına bil-
dirimde bulunur. Ancak, bu bildirim sadece;

a) Ek-2’de açıkça bu maddenin üretim ve kullanımına izin verilebileceği anlamına gelen
bir açıklama girilmiş ise,

b) İmalat prosesi maddeyi kalıcı organik kirletici özelliği göstermeyen bir ya da daha
fazla başka maddeye dönüştürecek ise,

c) Maddenin üretimi ve kullanımı sırasında insan veya çevrenin, bu maddeye önemli
miktarlarda maruz kalması beklenmemekte ise,

yapılabilir.
Stoklar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ek-1’inde veya ek-2’sinde listelenen kullanımına

izin verilmeyen herhangi bir maddeden oluşan veya bu maddeyi içeren bir stok olması duru-
munda stok sahibi, bu stoğu bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca atık olarak yönetir.
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(2) Ek-1 ve ek-2’de yer alan herhangi bir maddeden oluşan veya bu maddeyi içeren
50 kg’dan daha büyük bir stoğun sahibi, Bakanlığa ek-7’de yer alan formatta bilgi verir. Bu
tür bilgiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay içinde ve ek-2’de belirtilen
kısıtlı kullanıma ilişkin aynı ekte belirtilen süreye kadar yıllık olarak sağlanır. Stok sahibi,
stoğu güvenli, verimli ve çevreye uyumlu bir şekilde yönetir.

(3) Bakanlık bildirilen stokların kullanımı ve yönetimini izler.
Salım azaltma, en aza indirme ve ortadan kaldırma
MADDE 8 – (1) Bakanlık ve ilgili kurumlar, Sözleşme çerçevesinde görev alanlarına

giren konulara ilişkin üstlendikleri yükümlülüklere uygun olarak bu Yönetmeliğin ek-3’ünde
yer alan maddelerin hava, su ve toprağa salım envanterlerini hazırlar.

(2) Bakanlık, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak, bu Yönetmeliğin
ek-3’ünde yer alan maddelerin toplam salımını belirlemek, özelliklerini saptamak ve bu salım-
ları en aza indirmek için alınacak önlemlere ilişkin oluşturduğu eylem planını, bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ulusal uygulama planının bir parçası olarak diğer ilgili
kurumlara bildirir.

(3) Bakanlık, yeni tesisler inşa etmek ya da ek-3'te listelenen kimyasalların salınımını
yapan prosesleri kullanan mevcut tesisleri önemli ölçüde değiştirmek için önerileri göz önüne
alırken, benzer kullanımlara sahip olan ama ek-3'te listelenen maddelerin oluşmasını veya sa-
lınımını önleyen alternatif prosesler, teknikler ve uygulamaları öncelikle dikkate alır. Bakanlık,
ek-3'te listelenen maddelerin oluşmasını veya salımını önleyen veya en aza indiren tedbirlere
ilişkin rehber hazırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Atık Yönetimi

Kalıcı organik kirleticilere ilişkin atık yönetimi
MADDE 9 – (1) Atık üreticileri ve sahipleri atığının ek-4’te listelenen maddeler ile

kirlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır.
(2) 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Poliklorlu Bifeniller

ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelikten bağımsız olarak;
a) Ek-4'te listelenen herhangi bir maddeden oluşan, bu maddeyi içeren veya bu madde

ile kirlenmiş olan atık, ortaya çıkacak atık ve salımlarının kalıcı organik kirletici özelliği gös-
termeyecek şekilde kalıcı organik kirletici içeriğinin imha edildiğinden veya geri dönülmez
biçimde dönüştürüldüğünden emin olacak şekilde en kısa sürede ek-5’in birinci bölümüne uy-
gun olarak bertaraf edilir veya geri kazanılır.

b) Bertaraf veya geri kazanım gerçekleştirilirken, ek-4’te listelenen herhangi bir madde
daha sonra bu fıkranın (a) bendi uyarınca bertaraf edilmesi koşuluyla, atıktan izole edilebilir.

(3) Ek-4’te listelenen maddelerin geri kazanılması, geri dönüşümü, ıslahı veya yeniden
kullanımına yol açabilecek bertaraf veya geri kazanım işlemleri yasaktır.

(4) İkinci fıkraya istisna olarak:
a) Ek-4’te listelenen herhangi bir maddeyi içeren veya bu madde ile kirlenmiş olan atık,

listelenen maddelerin atıktaki içeriği aynı ekte yer alan konsantrasyon limitlerinin altında ol-
ması koşuluyla, ilgili mevzuata uygun olarak da bertaraf edilebilir veya geri kazanılabilir.

b) Bakanlık, istisnai durumlarda, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şartıyla, ek-4’te
listelenen herhangi bir maddeyi içeren veya bu madde ile kirlenmiş ek-5’in ikinci bölümünde
yer alan atıklara, aynı ek ve aynı bölümde belirtilen konsantrasyon limitlerine kadar, ek-5’in
ikinci bölümünde listelenen işlemlerle uyumlu ve fakat belirtilenlerden farklı şekilde muamele
edilmesine izin verir:

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               14 Kasım 2018 – Sayı : 30595



1) Söz konusu atık sahibi Bakanlığı ek-4'te listelenen maddelerle ilgili atığın arındırıl-
masının uygun olmadığı ve kalıcı organik kirletici içeriğinin en iyi çevresel uygulama ya da
mevcut en iyi tekniklere uygun olarak imhası veya geri dönülmez biçimde dönüştürülmesinin
çevre açısından tercih edilir bir seçenek olmadığı konusunda gerekçe sunar ise ve Bakanlık al-
ternatif işleme onay verir ise,

2) Bu işlem, ilgili mevzuata ve altıncı fıkrada atıfta bulunulan ilave önlemlerin ortaya
koyduğu koşullara uygun ise.

(5) Ek-5’in ikinci bölümünde yer alan konsantrasyon limit değerleri, bu maddenin dör-
düncü fıkrasının (b) bendinin amaçları için Bakanlık tarafından belirlenir. Bu konsantrasyon
limit değerleri belirleninceye kadar:

a) Bakanlık dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamında ele alınan atık ile ilgili olarak kon-
santrasyon limit değerleri veya özel teknik şartları kabul edebilir veya uygulayabilir,

b) Atığın dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ele alınması durumunda, ilgili atık sa-
hipleri atığın kalıcı organik kirletici içeriği hakkında Bakanlığa bilgi sağlar.

(6) Bakanlık teknik gelişmeler, ilgili uluslararası kurallar ve kararlar ile dördüncü fıkra
ve ek-5 uyarınca verilen onayları dikkate alarak bu maddenin uygulanmasına ilişkin ilave ön-
lemleri kabul edebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulama Planı, İzleme ve Bilgi Paylaşımı

Uygulama planı
MADDE 10 – (1) Bakanlık, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek

amacıyla hazırlamış olduğu ulusal uygulama planını ihtiyaç halinde gözden geçirir, günceller
veya güncelletir.

(2) Bakanlık, ulusal uygulama planı gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları sıra-
sında ilgili kurumlarla içerik hakkında bilgi alışverişinde bulunur.

(3) Bakanlık, ulusal uygulama planını, onaylanması için ilgili kurumlara iletir.
İzleme
MADDE 11 – (1) Bakanlık ek-3’te tanımlanan maddelerin çevrede bulunmasına ilişkin

olarak karşılaştırılabilir izleme verilerinin düzenli olarak sağlanması için ilgili kurumlarla iş-
birliği içinde, en son gelişmeyle uyumlu program ve mekanizmalar oluşturur, izleme yapar
veya yaptırır.

Bilgi paylaşımı
MADDE 12 – (1) Bakanlık ve ilgili kurumlar, diğer kuruluşlar veya ülkelerle kalıcı or-

ganik kirleticilerin ve bu maddelerin alternatifleri, bu alternatifler ile ilgili riskleri ve ekonomik
ve sosyal maliyetleri belirleyerek, mümkün olduğu takdirde, bunların imalatı, kullanımı ve sa-
lımını azaltma, en aza indirme ve ortadan kaldırmaya ilişkin bilgilerin değişimine yönelik faa-
liyetlerde bulunur.

(2) Bakanlık ve ilgili kurum ihtiyaç halinde, kalıcı organik kirleticilerle ilgili olarak;
a) Özellikle politika belirleyiciler, karar vericiler ve hassas gruplar (genç, yaşlı, engelli,

gebe veya emziren çalışanlar ile kadın çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar) için,
kalıcı organik kirleticilerin sağlık ve çevresel etkileri, alternatifleri, imalatı, kullanımları ve sa-
lımlarının azaltılması veya ortadan kaldırılması ile ilgili bilinçlendirme programlarının uygu-
lanmasını,

b) Kamuya bilgi sağlanmasını,
c) Çalışanlar, bilim adamları, eğitimciler ile teknik ve idari personel olmak üzere eği-

timini,
teşvik eder ve kolaylaştırır.
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(3) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa halel getirmeksizin,
insan sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili bilgiler gizli kabul edilmez. Üçüncü bir kuruluşla
diğer bilgileri paylaşan Bakanlık ve ilgili kurumlar karşılıklı mutabakat sağlanan her türlü gizli
bilgiyi korur.

ALTINCI BÖLÜM
Envanter Oluşturma ve Raporlama

Envanter oluşturma ve raporlama
MADDE 13 – (1) İlgili kurum her üç yılda bir, ihlaller ve cezalar hakkındaki bilgiler

de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili bilgileri Bakanlığa iletir.
(2) İlgili kurum, eşya üreticisi, imalatçı ve ithalatçı Bakanlığa her yıl, ek-1 veya ek-2’de

listelenen herhangi bir maddenin toplam üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili istatistiki verileri
sağlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde ve daha sonra her
üç yılda bir, ilgili kurum Bakanlığa aşağıda yer alan;

a) 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan stoklar ile ilgili bildirimlerden derlenmiş
bilgiler,

b) 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan salım envanterlerinden derlenmiş
bilgiler,

c) 11 inci madde uyarınca derlenmiş olarak, ek-3’te yer alan maddelerin varlığına ilişkin
bilgileri,

sağlar.
(4) Bakanlık, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca sağlanacak veri ve bilgiler ile

ilgili envanter oluşturmak üzere gerekli tedbirleri alır.
(5) Bakanlık, Yönetmelik eklerinde yer alan maddeler ile ilgili olarak, Sözleşmeye Ta-

raflar Konferansı tarafından belirlenecek aralıklarla, envanter kapsamında sağlanan bilgiler te-
melinde bir rapor oluşturur ve bunu Sözleşme Sekretaryasına iletir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırım

Denetim
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler 2872 sayılı Çevre

Kanunu çerçevesinde Bakanlık ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

Yaptırım
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde; 2872 sayılı Kanunun 12 nci ve

13 üncü maddeleri ile 20 nci maddesi, 4703 sayılı Kanun ve 5996 sayılı Kanun doğrultusunda
idari yaptırımlar uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticilerle ilgili 30/09/2016 tarihli

ve (EC) 850/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Bir-
liği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik program-
larından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün

eğitim-öğretim yapan ilgili anabilim/anasanat dalını,
ç) Enstitü: Trabzon Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
d) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
e) GMAT: Graduate Management Admission Test sınavını,
f) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,
g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
h) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,
i) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
j) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

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

tülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programlarından ilgili tezli yüksek lisans programlarına asgari

şartları sağlamak koşuluyla geçiş yapılabilir. Ayrıca tezli yüksek lisans programlarında gerekli
30 kredi, 60 AKTS sağlayanlara istedikleri takdirde dönem projesi ve yeterlik sınavında başarılı
olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğ-
rencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine da-
yalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim prog-
ramları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yo-
luyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,
sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.
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Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde 60 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya
YÖK’ün kabul ettiği Uluslararası GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip
olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim
ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
(3) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %55’i hesaplanır.
(4) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, lisans not ortalaması,

yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Baş-
vuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(5) Üniversitede yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci alımı; anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu-
nun onayı ile yapılır.

(6) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans programlarının adları, bunlara alı-
nacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa
diğer koşullar, Rektörlük tarafından her yarıyıl başında ilan edilir.

(7) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların ilanda belirtilen süreler içinde, is-
tenilen belgeleri enstitüye teslim etmeleri gerekir. Başvuru ve kayıt için istenilen belgelerin
aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-
retim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders
ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanma-
sını izleyen ilk dönemde seminer dersine yazılabilir; tez konusu ve önerisini enstitüye bildirir
ve her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırır. Ayrıca, öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez da-
nışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan ve Üniversitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden en fazla iki ders
seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarı-
yılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı ko-
şullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile yüksek lisans programında
tez teslimi en erken dördüncü yarıyılda yapılabilir.

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

kanlığı her öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu
da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü
yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, lisans programlarında en az iki yarıyıl ders vermiş öğretim üyeleri
arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim
üyelerinden danışman seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversitenin ilgili anabilim/bilim
dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumlarında en az doktora derecesine
sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş za-
manlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

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

sonuçları enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitüye teslim eder.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve
ilgili alandan olmak koşulu ile en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi ola-
maz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezi beş nüsha halinde tez danışmanına teslim
eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile
tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşan tez jürisi, tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum
bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.
Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleş-
tirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç iş günü içinde enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme
tutanağı ile bildirilir.

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

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az
beş nüsha halinde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

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

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sı-
navının uygulanması durumunda öğrenci, asgari AKTS yükünü ve dönem projesini tamamla-
masından sonra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile be-
lirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler
ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programı olarak
da yürütülebilir.

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

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

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar belirler.
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Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitede varsa

aynı adlı tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan derslerin sayılması ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

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

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 yerel kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. Öğrenci danışmanı atandıktan sonra tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık
alan dersine de yazılabilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üni-
versitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aranan şartlar

şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde en az 70 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 puan almış olmaları gerekir. Doktora programına lisans de-
recesi ile başvuracak olanların programa kabulünde, lisans not ortalaması, ALES puanı ile
yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu; yüksek lisans
derecesiyle başvuranlar için lisans not ortalaması, yüksek lisans not ortalaması, ALES puanı
ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendi-
rilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair di-
ğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
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(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) ALES puanı % 55 oranında değerlendirmeye alınır. ALES’e eşdeğer kabul edilen
ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavlardan GRE ve GMAT puanları kabul edilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES’ten 55 puan almış olmak gerekir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

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

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

(5) Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile lisans derecesi ile kabul
edilenler için tez teslimi en erken onuncu yarıyılda, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için en erken sekizinci yarıyılda yapılabilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her

öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusunu/bilim alanını
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yö-
netim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üniversi-
tenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu kurumla-
rında en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi birinci
danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl
içinde yapılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
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(2) Doktora yeterlik sınavı enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci en erken üçüncü yarıyılın sonunda, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en erken beşinci yarıyılın sonunda, en geç yedinci yarıyılın
sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Aksi halde ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100
üzerinden en az 70 alan öğrenci başarılı bulunarak sözlü sınava alınır. Sınav jürisinin öğrencinin
başarı durumunu değerlendirebilmesi için sözlü sınavdan da en az 70 puan alınmalıdır. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini (21 kredi)
başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili yüksek lisans programına enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Birden çok bilim dalına
sahip anabilim/anasanat dallarında, biri bilim dalı içinden olmak üzere diğeri aynı anabilim/ana-
sanat dalına bağlı bilim dallarından da üye seçilebilir. İkinci tez danışmanının atanması duru-
munda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışman görüşü, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde de-
ğişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (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-
dedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü 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 edilmeyen öğrenci tez izlemeye yazılamaz.
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda 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 kesi-
lir.

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

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

tünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci, tezi yedi nüsha halinde danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu enstitüye teslim eder.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir.

(3) Tezin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması
gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Ayrıca, ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitü yönetim kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma sınavı süresi en az 90 dakikadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-
lır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
iş günü içinde ilgili enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı
ile bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 17 nci maddenin
dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini beş nüsha halinde danış-

manına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak be-
lirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezini ciltlenmiş beş nüsha halinde 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 ilişiği kesi-
lir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Baş-
kanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

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

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci danışmanı atandıktan sonra
tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ve Üni-
versitenin herhangi bir lisansüstü programında olmayan derslerden yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların ilgili ALES puanının
en az 55, bu programlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ilgili ALES
puan türünde en az 70 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ilgili ALES puan tü-
ründe en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,20 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
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(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) ALES puanının en az %55’i değerlendirmeye alınır. ALES’e eşdeğer kabul edilen
ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer sınavlardan GRE ve GMAT puanları da kabul edilir.
Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat
dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkan-

lığı her öğrenci için ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli, ders ve uygulama seçimi ile
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir tez danışmanını
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla birlikte belirlediği tez konusu-
nu/bilim alanını da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu/bilim alanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, başka bir üni-
versitenin ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli öğretim üyelerinden veya kamu ku-
rumlarında en az sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci tez danışmanı
önerisi birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak
gerekir.

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

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni enstitünün tez yazım kurallarına uy-
gun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

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

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(5) Enstitü yönetim kurulunca oluşturulan tez jürisi tezin savunmaya uygun bulunması
durumunda, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız
bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında
düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkra-
sına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyet kesinleşir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az beş nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hazırlık programında
alınacak dersler anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programını ta-
mamlamayan öğrenci lisansüstü programından ders alamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer
hususlar bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans programındaki
derslerinden başarılı olmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin en az 60 veya CC notu,
doktora programı öğrencilerinin ise 75 veya BB notu alması gerekir. Doktora öğrencilerinin
yüksek lisans programlarından aldıkları bilimsel hazırlık dersleri için geçme notu 80 veya BB
dir. Yüksek lisans bilimsel hazırlık programındaki derslerden muaf olabilmek için Pedagojik
Formasyon Eğitimi kapsamında alınan tüm derslerin mezuniyet ortalamasının en az 2,72
(70,00) olması ve muaf tutulması istenen ilgili derslerden ise en az 60 ya da CC alınması du-
rumunda muafiyetler değerlendirilir. Pedagojik Formasyon Eğitimi mezuniyet ortalaması 2,72
(70,00) altında olanlar ve mezuniyet tarihinin üzerinden beş yıl geçenler muafiyet için başvu-
ruda bulunamazlar. Pedagojik Formasyon Eğitimine yönelik alınan dersler, bilimsel hazırlık
programı ders muafiyeti dışında kullanılamaz.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp, süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci sta-
tüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin derslere kayıt ola-
bilmek için öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir. Derslerin öğrenim ücreti Üniversite Yö-
netim Kurulunca belirlenen kredi başı hesabına göre yapılır. Üniversitede özel öğrenci statü-
sünde lisansüstü ders alan öğrenci, daha sonra aynı lisansüstü programa kabul edilmesi duru-
munda aldığı ve başarılı olduğu derslerden en fazla iki dersten muaf sayılabilir. Özel öğrenci
statüsünde alınan bir dersten muaf sayılabilmek için dersin alınışının üzerinden iki yıl geçme-
mesi gerekir. Başka üniversitelerden özel öğrenci statüsünde alınan dersler muafiyette geçerli
sayılmaz. 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın
asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında ya-
pılabilir.
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(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşde-
ğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır. Yüksek lisans programlarına tez aşamasında yatay geçiş ka-
bul edilmez. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS
eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla
ilgili programa kabul edilebilir.

(4) Üniversite dışından bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvuru yapacağı
programa en son kabul edilen öğrencinin başvuru puanından daha yüksek puana sahip olması
gerekir. Başvuru puanı hesaplaması Üniversite tarafından ilan edilen güncel puanlamaya göre
yapılır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtları enstitü

yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarını
kullanmamış sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Bilimsel hazırlık programı öğrencileri ve özel öğrenci olarak kabul edilenler elden,
diğer öğrenciler ise internet üzerinden ders kayıtlarını yaparlar. Ders onayları İngilizce hazırlık,
bilimsel hazırlık ve birinci ders döneminde anabilim dalı başkanlığınca, diğer dönemlerde ise
enstitü yönetim kurulunca atanmış danışman tarafından yapılır. Ders kayıtları, ders onayları
ve ders yazılımlarına itiraz akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Programlar
MADDE 34 – (1) Derslerin açılması ve ders sorumluları, her yarıyıl için açılacak ders-

ler ve görevlendirmeleri, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kuru-
lunca karara bağlanır ve ilan edilir. Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyelerince verilir.
Programlarda yeni ders açılabilme, anabilim/bilim dalı akademik kurulunun kararı, enstitü ku-
rulunun önerisi ve Senato onayı ile gerçekleşir. Zorunlu hallerde anabilim yahut anasanat dalı
başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlileri ve
Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler
verdirilebilir.

Dersler, derslerin kredi ve AKTS değerleri
MADDE 35 – (1) Lisansüstü derslerin kredi ve AKTS değerlerine ilişkin esaslar aşa-

ğıda belirtilmiştir:  
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile

haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS/saat
değerleri ve hangi lisansüstü derslerin AKTS’siz olacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü
de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve öğretim planlarında belirtilir. 

b) Bir dersin AKTS değeri aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:

Öğretim Çalışmasının Türü Haftalık Saati Kredi Değeri AKTS Değeri
Teorik ders               1 1 2,5
Uygulama 2 1 2,5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 1-4 1 2,5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 5-8 2 5
Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 9-13 3 7,5

Laboratuar, seminer, proje, atölye ve benzeri çalışmalar 14-16 4 10

c) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu
ve seçimli dersler ile seminer ve tez çalışmasından oluşur. Programda yer alacak derslerden en
az ikisinin zorunlu olması gerekir.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, seçimlik
dersler ile proje çalışmasından oluşur.

d) Doktora programı, 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik
dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programlarda yer alacak ders-
lerden en az ikisinin zorunlu olması gerekir.

e) Lisanstan doğrudan doktora programına geçişlerde 300 AKTS krediden az olmamak
koşuluyla, zorunlu ve seçimli dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.
Programlarda yer alacak derslerden en az dördünün zorunlu olması gerekir.

f) Sanatta yeterlik programı, 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve
seçimli dersler ile seminer, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalardan oluşur. Programlarda yer alacak derslerden en az ikisinin zorunlu olması gerekir.

g) Lisans derecesi ile doğrudan sanatta yeterlik programına geçişlerde 300 AKTS kre-
diden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimli dersler ile seminer, yeterlik sınavı ve tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasından oluşur. Programlarda yer alacak dersler-
den en az dördünün zorunlu olması gerekir. 

ğ) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında Bilimsel Araştırma ve
Yayın Etiği dersinin kredili ya da kredisiz olarak okutulması zorunludur. Ayrıca doktora/sanatta
yeterlik programlarında ise Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, Gelişim ve Öğ-
renme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinin de alınması zorunludur. Doktora
öğrencisi “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini programın ikinci yarıyılın-
dan itibaren ve yeterlik sınavından önce almalıdır. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Plan-
lama ve Değerlendirme” dersleri tez savunma sınavına kadar başarılmalıdır. Bu derslerden
muaf olabilmek için lisans mezuniyetinden sonra beş yıl içinde doktoraya başlamış olmak ve
en az CC notu ile geçmiş olmak gerekir. Doğrudan bu adlarla ders alınmadığı durumlarda “Ge-
lişim ve Öğrenme” dersi için “Eğitim Psikolojisi”, “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme”
dersi için ise “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ile “Ölçme ve Değerlendirme” derslerinin başarı
durumuna bakılarak değerlendirilir. 

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Sınavlara ve değerlendirmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için bir ara sınav, bir yarıyıl içi çalışması

ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Yarıyıl içi çalışması, proje, ödev veya kısa sınav şeklinde
yapılabilir.

b) Öğrencinin bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az
%70’ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80’ine devam etmiş olması
gerekir.

c) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı
koşulları belirlenebilir.

ç) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da uygulanabilir. Sınavlarda sorulacak soruların ha-
zırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında YÖK tarafından be-
lirlenen ilkeler uygulanır.

(2) Ders başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Derslerin başarı notu; o derse ait ara sınav ve yarıyıl içi çalışma notları ile yarıyıl

sonu notunun belirli oranlarda katkısından oluşur. Yarıyıl içi çalışmasının başarı notuna katkısı
%20 oranından az, %30 oranından fazla olamaz. Derslerin başarı notu puanı 100 üzerinden
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hesaplanır. Başarı notunun 100 puan üzerinden karşılığı olan harf notları ve katsayıları aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir:

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
60-69 DC 1,50
50-59 DD 1,00
40-49 FD 0,50
01-39 FF 0,00

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:
1) G: Geçer (Başarılı) notu; kredisiz derslerden geçen öğrencilerle ve tez çalışmalarını

başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
2) K: Kalır (Başarısız) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmalarında başarı gösteremeyen

öğrencilere verilir. Bu not genel başarı notu hesaplarına katılmaz.
3) S: Süren çalışma; uzmanlık alan derslerini ve tez çalışmalarını başarılı olarak sür-

dürmekte olan öğrencilere verilir ve bu not genel başarı notu hesaplamalarına katılmaz. Tez
teslim edildiğinde S notu G notuna çevrilir.

4) D: Devamsız notu; devamsız öğrencilere verilir.
5) M: Muaf notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen öğrencilere evvelce almış ol-

dukları kredisiz ve ortalamaya katılmayan dersler için verilir. Dışarıdan yatay geçiş yoluyla
gelip, herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere M notu verilmez. M notu genel başarı
notu hesaplamalarına katılmaz.

c) Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak,
yüksek lisans programında en az CC, doktora yahut sanatta yeterlik programında ise en az BB
almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine
farklı ders/dersler de alabilir. Öğrencinin farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yal-
nızca birini danışmanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başarısız dersinin yerine
saydırabilir. Öğrenci başarısız olduğu diğer dersleri süresi içinde başarmak zorundadır.

(3) Yarıyıl sonu başarı puanı ortalamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığı tarafından hesaplanarak ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu başarı puanı, o yarıyılda alınan her bir dersin AKTS’si ile o derslerden

alınan yarıyıl notunun çarpımları toplamının yarıyıl derslerinin AKTS toplamına bölünmesi
ile elde edilir. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

c) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış
olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

ç) Yarıyıl ve genel başarı puanı ortalanmasında AA’dan FF’ye kadar tüm puanlar de-
ğerlendirmeye tabi tutulur. Tekrar edilen dersler için genel başarı puanı hesabına o dersten en
son alınan başarı puanı katılır. Öğrencinin lisansüstü eğitimi süresince almış olduğu derslere
ait tüm başarı puanları not belgesine kaydedilir.

(4) Bir yarıyılda başarılı sayılmak için;
a) Yüksek lisans öğrencilerinin o yarıyıla ait not ortalamalarının en az 2,00 olması,
b) Doktora yahut sanatta yeterlik öğrencilerinin o yarıyıla ait not ortalamalarının en az

3,00 olması,
gerekir.
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(5) Lisansüstü öğrencilerinin toplam ders yüklerini başarı ile tamamlamış sayılabilme-
leri için yüksek lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2,00, doktora yahut sanatta
yeterlik öğrencilerinin genel not ortalamalarının ise en az 3,00 olması gerekir.

(6) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Notlarda maddi hata
MADDE 37 – (1) Notlarda maddi hataya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme iste-

mi, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde öğrenci veya öğretim elemanının başvurusu
üzerine yedi gün içinde öğrenci veya dersin bağlı olduğu ilgili akademik birimce karara bağ-
lanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarı-
yılın ders kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri
enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleştirilir.

b) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin düzeltme başvuruları doğrudan anabilim dalı
başkanlığına yapılır.

c) Harfli başarı notlarının ilanını takiben herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler o
ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.

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

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde
ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören sınavlar olan GRE, GMAT puanı yanı
sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.
Başvuruya ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM/ÜAK tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur. 

Öğretmen yetiştirme
MADDE 39 – (1) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, de-

ğerlendirme ve verilecek diplomalar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygula-
malarına ilişkin hususlarda YÖK tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Birden fazla programa kayıt
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce aynı anda birden fazla

lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 40 ıncı madde uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, kon-

servatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen

eğitim-öğretim, sınav değerlendirme ve öğrenci işleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğre-

tim, sınav değerlendirme ve öğrenci işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bağıl sistem: Öğrencinin bir dersteki başarısının aynı derse kayıtlı diğer öğrencilerin

başarı düzeylerine göre değerlendirilmesini,

c) Birim: Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarını,

ç) Çift ana dal: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversite içinde

iki diploma programından eş zamanlı ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan progra-

mı,

d) İlgili kurul: Trabzon Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve mes-

lek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığını,

f) Ön koşul dersi: Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken

dersi,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Trabzon Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Trabzon Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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k) Yan dal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kay-

dıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sı-

nırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmesini sağ-

layan programı,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyleri, Öğrenci Kayıt İşlemleri ile Yatay ve Dikey Geçişler

Önlisans ve lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında normal dört yarıyıllık

bir eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili programda önlisans

program diploması verilir.

(2) Sekiz yarıyıllık bir eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans dip-

loması almaya hak kazanırlar.

Eğitim süresi ve ders kredileri

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki

yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu

sınav haftası ve bir hafta bütünleme sınav haftası olmak üzere on sekiz haftadan oluşur. Eği-

tim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belir-

lenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içe-

risinde ders yapılmaz.

(2) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir programdaki toplam kredi miktarı ilgili

kurulların önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerde yerel kredi sistemi ve AKTS bir-

likte kullanılır.

(3) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile bu

dersin uygulama çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Ayrıca, ders

kapsamında haftada dört saate kadar olan laboratuvar, atölye uygulaması, bitirme çalışması,

proje, seminer ve benzeri çalışmalar bir yerel kredi, dört saatten fazla olanlar ise iki yerel kredi

olarak hesaplanır.

(4) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı

ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz

önünde tutularak, AKTS’ye uygun olarak belirlenir.

(5) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim

planında belirtilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır. Bir yarıyıldaki azami ders yükü,

azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda

mezun olabilecek öğrenciler hariç 40 saati aşamaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen lisans ve meslek yüksekokul

programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, ÖSYM tarafından düzenlenen seçme ve yer-

leştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.
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(2) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri,

YÖK kararları çerçevesinde Üniversite tarafından yapılır.

Öğrenci statüleri ve yabancı dil eğitimi

MADDE 8 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim

kurumu öğrencilerinin Üniversite programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin

ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Senato tarafından

belirlenen esaslara göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Üniversitede yürütülmekte olan, zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı

dil eğitimi; ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara

göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dı-

şında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ile adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına göre işlem yapılır.

Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılması gerekir.

(2) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilan edilir ve yürütülür. Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üni-

versite öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan veya istenen belgeleri zamanında sağ-

lamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia

edemez. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde,

kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir.

(4) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekâlet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini

yaptırabilir. İsteyen öğrenciler e-devlet üzerinden de kayıt yapabilirler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş,

fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bu-

lundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür. Kimlik kartını kaybeden

veya yenilemek isteyen öğrenciye, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yeni kimlik kartı

verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci kim-

lik kartı geri alınır.

Uyum ve akademik danışmanlık

MADDE 10 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıt-

mak amacıyla, derslerin başlamasından önce ilgili birimlerce uyum programları düzenlenebi-

lir.

(2) Her öğrenci için kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca derslerin başlamasını takip

eden en geç on beş gün içinde, bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman,

danışmanı olduğu öğrencilerin derse yazılma işlemlerini Üniversite Yönetim Kurulunun be-

lirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetle-

rinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar.
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Yatay ve dikey geçiş yoluyla kabul ve intibak

MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere

yatay geçiş, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey

geçişleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans öğrenimine kayıt olan öğrencilerin

kullanacağı öğrenim süreleri ve ders intibakları ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Diğer bir üniversiteden veya Üniversite içinden aynı bölüme veya Üniversite içinden

farklı bir bölüme yatay geçiş yapan öğrencilerin intibak işlemleri, Senato tarafından belirlenen

esaslara göre ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Akademik takvim ve yarıyıl kayıtları

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun

tespit edeceği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek

ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğ-

renciler sorumlu olup bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Ancak, ilk kayıt sırasında

kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren

öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır.

Bu kapsamdaki öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doğrudan

yapılır.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir

derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Öğrenci, kayıt

yaptırması durumunda öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır. Öğrenciler ders bırakma

ve ders ekleme süresi içerisinde aldıkları dersleri akademik danışmanlarına onaylatmak zorun-

dadır.

(3) Ön koşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte ilgili birim kurullarınca be-

lirlenir ve alınan kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim

planında belirtilir. Bu derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en son alınan notun en

az DC olması gerekir.

(4) Bir yarıyıla ait yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğ-

rencilere duyurulur. Öğrencilerin, yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itiraz-

larını akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yap-

maları gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik

kazanır.

(5) Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde başvuran ve mazereti ilgili

kurullar tarafından kabul edilen öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan

başvurular dikkate alınmaz.

(6) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğ-

renim durumu kütüğü tutulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.
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Çift ana dal ve yan dal programları ve yaz öğretimi

MADDE 13 – (1) Bir lisans diploma programına kayıtlı öğrencilere bir başka lisans

veya önlisans programında, önlisans diploma programına kayıtlı öğrencilere ise bir başka ön-

lisans programında çift ana dal yapma hakkı tanınabilir. Çift ana dal programlarına ait esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere kendi lisans programına ek olarak bir yan

dal programına kayıt hakkı tanınabilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını ta-

şımaz. Yan dal programlarına ait esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaz öğretiminde başka yük-

seköğretim kurumlarından ders alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, arazi çalışmaları,

kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi

tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

(2) Not ortalamasına katılmayan dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Sınav ge-

rektirmeyen eğitim-öğretim çalışmaları ilgili birim kurulunca tespit edilerek eğitim-öğretim

planında belirtilir ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilir. Bu durumda

öğrencinin harf notu yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde bitirme projesi ve ön koşullu atölye dersleri için bü-

tünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi bölümün bitirme

esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-

çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına

izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-

ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda YÖK ta-

rafından belirlenen esaslar uygulanır.

(5) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan proje ve benzeri tüm

materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanır.

Saklama süresi dolan sınav evrakları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir.

(6) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak bu Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde ilgili birim kurulunca belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.

Yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 15 – (1) Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, yıl uygulamasında

ise yıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar,

uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir. Yarıyıl

içi çalışmalarının ders başarı notuna katkısı %50’dir.
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(2) Yarıyıl içi çalışmalar ve takvimi, yarıyıl başında bölüm başkanlığınca ilgili kurullara

sunulur ve öğrenciye duyurulur. Bir sınıfın dersleri için bir günde ikiden fazla sınav yapılma-

yacak şekilde program hazırlanır.

(3) Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uy-

gulaması dersleri için ara sınav yapılmaz. Bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili birim kuru-

lunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul mü-

dürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıtlı olmak ve ilk defa

alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80’ine ve öğretim

elemanının gerekli gördüğü ve önceden öğrencilere duyurduğu diğer akademik çalışmalara ka-

tılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu

öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından

izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri dersi veren

öğretim elemanı tarafından en geç derslerin son bulduğu tarihte öğrencilere duyurulur.

(3) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,

bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam

şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam

şartı aranır.

(4) Üniversite tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıl-

mak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur

ve katılamadıkları ara sınavlardan mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu devamdan sayıl-

maz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı veril-

mesinde kullanılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %50’dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üze-

rinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan

en az 45 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu

öğrenciler (FF) harf notu ile değerlendirilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bü-

tünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eği-

tim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına gire-

bilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere

mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur. Ara sınav, ya-

rıyıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu

belirlenir. Öğrenciler, bütünleme sınavında DC harf notu aldıkları derslerden, yarıyıl not orta-

lamasına göre başarılı veya başarısız sayılır.

(3) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl

sonu harf notu aynen kalır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesa-

bında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.
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Mezuniyet sınavı

MADDE 18 – (1) Mezuniyetlerine bir dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından

sonra on beş işgünü içinde ve akademik takvimde belirtilen zamanda yapılmak üzere, başarısız

dersi için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına

girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.

(3) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için dersin bulunduğu yarıyıl ortalaması

2,00 ve üstünde ise 100 üzerinden en az 50, yarıyıl ortalaması 2,00 değerinin altında ise en az

60 puan almak zorunludur. Mezuniyet sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalış-

maları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi

kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

(4) Mezuniyet sınavında alınan not, mezuniyet sınavına girilen dersin yarıyılı ortala-

masında dikkate alınmaz, öğrencinin genel not ortalamasında dikkate alınır.

Mazeret sınavı

MADDE 19 – (1) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere verilir. Bunun dışında başka hiçbir sınav ve yarıyıl içi çalışmaları için mazeret

sınav hakkı verilmez. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.

(2) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce

karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretle-

rinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer

sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

(3) Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde

kayıtlı olduğu birime verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme ko-

nulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.

Ek sınav

MADDE 20 – (1) Ek sınav; azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim

kurumundan mezun olabilmek için final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan son sı-

nıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve ek bütünleme sınav-

larıdır.

(2) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona

ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimler tara-

fından akademik takvime göre belirlenir ve ilan edilir.

(3) Ek sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Ek sınavı ba-

şarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sis-

temine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin

ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni

MADDE 21 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sı-

nava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
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(2) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi veya yıl içi proje

ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çe-

kilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan

bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(3) Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların

dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve

benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır. Yasak

olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir

ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

(4) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olma-

yan öğrenciler sınava alınmaz. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düze-

nini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

(5) Bu maddede belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Notların verilmesi, başarı notunun hesaplanması

MADDE 22 – (1) Notlar, yarıyıl içi çalışması ve yarıyıl sonu sınav notu şeklinde öğ-

retim elemanı tarafından interaktif olarak hazırlanarak veri tabanına girilir. Harf notları, öğretim

elemanı tarafından, interaktif olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir

ve internet ortamında ilan edilir.

(2) Sınavların bitimini izleyen haftanın ilk üç günü içerisinde harf notları ile ilgili iş-

lemlerin tamamlanması zorunludur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu notları iki suret olarak

listeler. Düzenlenen bu listeler, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanır. İmzalı liste-

lerin bir nüshası ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünde, diğer nüshası ise Öğ-

renci İşleri Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

(3) Notlar, öğrenci sayısı 10’dan çok olan derslerde bağıl sisteme, öğrenci sayısı 10

veya daha az olan derslerde ise mutlak sisteme göre harfli notlara dönüştürülür ve Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığınca internet ortamında ilan edilir.

(4) Her yarıyılın sonunda ilgili kurullar tarafından ders ve diğer çalışmaların değerlen-

dirilmesi yapılır.

Notlar

MADDE 23 – (1) Notların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından

belirlenir.

(2) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler

o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve daha büyük olan

öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

(3) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten ba-

şarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC)

harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.
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(4) (G) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarılı olan

öğrenciler için verilir. (G) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) (K) harf notu, Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II derslerinden başarısız

olan öğrencilere verilir. (K) notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(6) (S) harf notu bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme

çalışması ve proje dersi için verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 – (1) Sınav notlarında herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması duru-

munda, düzeltme başvurusu, notların ilanını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Başvurular,

öğrencinin bağlı olduğu ilgili birimce yedi gün içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu notlarda

değişiklik olması veya öğretim elemanı tarafından yapılacak not düzeltme işlemlerinde, deği-

şiklik veya düzeltmelere ilişkin belgeler eklenir. Harfli notların kesinleşmesinden sonraki dü-

zeltme işlemleri, ilgili kurulun onayı ile gerçekleştirilir.

(2) Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları doğrudan öğ-

rencinin kayıtlı olduğu ilgili bölüm başkanlığına yapılır.

(3) Harfli başarı notlarının ilanını takiben her hangi bir nedenle yapılan değişiklikler o

ders ile ilgili daha önce yapılmış olan istatistiksel hesaplamalara yansıtılmaz.

Not ortalaması

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam

kredi, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.

Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün eğitim-öğretim

çalışmalarından aldığı toplam kredi tutarı, alınan çalışmaların kredi değeri toplamına bölünür.

Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması, öğrencinin

Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan

derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not

ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına tekrar

edilen derslerden alınan en son not katılır.

Onur öğrencileri

MADDE 26 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması

3,00-3,50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi

sayılırlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Başarılı öğrenciler ve ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 27 – (1) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayı-

lırlar. Başarılı öğrenciler; başarılı sayıldıkları yarıyılda bulunan (DD), (FD), (FF) ile (K) harf

notu aldıkları dersler ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarını, kayıt oldukları ilk yarıyılda tekrar

ederler.
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Başarısız olunan dersler

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; başarısız sayıldıkları veya normal yarıyılında almadıkları

dersleri, kayıt oldukları yarıyılda öncelikle tekrar ederler. Bu durumda, 14 üncü madde uygu-

lanır.

(2) Dördüncü yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,80’in altında olan lisans

öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ders-

lerden tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır.

(3) İkinci yarıyılın sonunda genel ağırlıklı not ortalaması 1,00’ın altında olan önlisans

öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıllardan ders alamazlar. Bu şartı sağlayamayan önlisans

öğrencileri başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

(4) Öğrenciler, tekrarlanması gereken seçmeli derslerinin yerine bölüm başkanlığı, yük-

sekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğünce açılan diğer seçmeli dersleri alabilirler. Bu

takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış haklar yeniden kullanılamaz.

(5) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları (DC) harf notlu derslerini, not yükseltmek

amacı ile dilekçe vererek tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan

not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt

yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami

dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak

zorundadırlar. Bu süreler sonunda üçüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kay-

dıyla mezun olamayan öğrencilerin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Bilimsel ve yabancı dil hazırlık

eğitim süresi en fazla iki yıldır. Hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-

rencilerin programdan ilişiği kesilir.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı

ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi ne-

deniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün

dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse in-

direnlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğ-

rencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın

sınırsız olarak, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu derslerden uygu-

lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aran-

maz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması şartını sağlaya-

mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğ-
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retim yapan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri

derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce

alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı

payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki

diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 30 – (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren en

geç bir ay içerisinde bir dilekçe ile başvurması ve başvurusunun dayandığı mazeretini kanıtla-

ması koşulu ile ilgili birim kurulu tarafından, askerlik hizmeti hariç, meslek yüksekokullarında

en fazla iki, diğer akademik birimlerde en fazla dört yarıyıla kadar öğrenime ara izni verilebilir.

Askerlik, sağlık kurulu raporu ve doğal afet mazeretlerinde başvuru süresi için kısıtlama uy-

gulanmaz.

(2) Öğrenci izinli sayıldığı süre içinde öğrenimine devam edemez ve öğrencinin her

türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bu kapsamdaki öğrencilerin izinli veya mazeretli oldukları

süre içerisinde başka bir yükseköğretim kuruluşundan aldıkları dersler ve notlar geçersizdir.

Bu izin, yarıyıl başlangıcından o yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kap-

sayacak şekilde verilir. Bu izni alan bir öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, öğrenim süre-

sinden sayılmaz.

Mezuniyet, diploma verilme şartları ve öğretmenlik sertifikası

MADDE 31 – (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu dip-

loma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları bu Yönet-

melik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıca, iki yıllık önlisans düzeyinde

120 AKTS, dört yıllık lisans programları için 240 AKTS, beş yıllık lisans programları için 300

AKTS, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS krediyi başarıyla tamamlaması gerekir.

(2) Mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden hesaplanır ve öğrenim du-

rumu belgesi üzerinde belirtilir. Lisans ve önlisans diploması verilebilmesi için öğrencinin

genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve

mezun olan öğrencilere o programın lisans veya önlisans program diploması ve diploma eki

verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Dip-

loma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve

üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(4) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin

ağırlıklı not ortalaması 2,00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde önlisans

diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sı-

nırlı değildir.
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(5) Öğretmen olarak atanabilecek lisans mezunları ile Üniversitenin lisans öğrencilerine,

YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, öğretmenlik sertifika programları uygulanır.

Bitirme çalışması

MADDE 32 – (1) Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların yapılması ve de-

ğerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar birimin ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.

Stajlar

MADDE 33 – (1) Önlisans ve lisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında

yer alan stajlar, her birimin özelliğine göre, ilgili birim kurulunca belirlenen esaslara göre ya-

pılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvu-

rarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Ye-

niden kayıt olma hakkı elde etmeleri halinde, kayıt sildiren öğrenciler isterlerse, 11 inci madde

hükümlerine göre intibak ettirilir.

Öğrenci değişimi

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yük-

seköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşmalara uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim

kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin

ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamaz.

(2) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uy-

gulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama,

staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, ilgili uyum komisyonu ve bölüm başkanlığının öneri-

siyle birim yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda akademik takvi-

me uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenim harcını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.

(4) 23 üncü madde hükümleri dikkate alınarak, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile

öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu derslere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu

notlar kendi öğretim programındaki eşdeğer derslere ait olarak not döküm belgesinde gösteri-

lir.

(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu derslere

karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer derslerden de başarısız olmuş sayılır.

(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim

süresinden sayılır.

(7) Aynı mübadele kapsamında, mübadil üniversiteden gelen öğrencilere de Üniversi-

tede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için

kendilerine not döküm belgesi verilir.
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Tebligat
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılır
ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin genelini ilgilendiren düzenlemeler, Üniversitenin/birimin resmi internet
sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birim kurullarının kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce Karadeniz Teknik

Üniversitesine kayıtlı olup, Trabzon üniversitesine aktarılan öğrencilerin mezuniyet sınavı hak-
ları en fazla üç ders olarak uygulanır.

(2) 26/11/2014 tarihinden önce Karadeniz Teknik Üniversitesine kayıtlı olup, Trabzon
Üniversitesine aktarılan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında
başlangıç olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı esas alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karadeniz Teknik Üniversitesinden
Trabzon Üniversitesine aktarılan kayıtlı öğrencilere 28 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulan-
maz.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KARAR
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ORUÇ REİS Araştırma Gemisi İçin Takip Gemisi hizmet alımı ihale edileceği ilan 

edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda 

düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında 

düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2018/560194 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı (yayımlanmış ise): 

b) Gazetenin adı ve tarihi 

   (yayımlanmış ise) : Resmi Gazete-05.11.2018 

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]  

     Şunlardır : 05.11.2018 tarih 30586 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ilan metninin; 

İdari Şartnamenin; 

3 - İhalenin 

b) Tarihi ve saati : 23/11/2018 - 10:30 

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı 

                      26.3 üncü maddesi 

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, 20/02/2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde 

değiştirilmiştir. 9781/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 

 

1 ADET FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ C-KOLLU DİJİTAL SEYYAR  

RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Flat Panel Dedektörlü C-Kollu Dijital Seyyar Röntgen Cihazı” 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9780/1-1 
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KAYNAK KİTAP SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Şahinbey Belediye Başkanlığı ihtiyacı olan kaynak kitap (Limit, Palme, Nitelik, On 

Adım, Bilgi Yolu, Birey, Doğru Cevap veya İnformal Yayınları soru bankası, yaprak test ve 

deneme kitapçıkları) İhtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Limit, Palme, 

Nitelik, On Adım, Bilgi Yolu, Birey, Doğru Cevap veya İnformal Yayınlarına (soru bankası, 

yaprak test ve deneme kitapçıkları) uygun olarak, Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2  -Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte istenilen, Teknik şartname ve Ofis Ticari şartname ile eklerinin ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23.11.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9779/1-1 
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650.000 ADET TIRAŞ KÖPÜĞÜ (200 ML) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 650.000 adet tıraş köpüğü (200 ml), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

kurumca hazırlanan  teknik özellikler listesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler listesi ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç 

duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamına olmak kaydıyla teklifte bulunulacak olup, kısmi 

teklifler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 9778/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR 
Kırklareli İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden: 
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 9677/1-1 

—— • —— 
İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ KATENER BAKIM VE ONARIM 

HİZMET ALIM İŞİ 
TCDD İşletme İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/564092 
1.  İdarenin: 
 a) Adresi  :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 
35220 Alsancak / İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve  miktarı : İzmir Banliyö Sistemi Katener Bakım Ve  
  Onarım Hizmet Alım İşi. 
3.  Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4.  Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 28.11.2018 Tarihi Çarşamba Günü Saat 15/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  250,00.- 
TL bedelle temin edilebilir. 

6.  Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     
7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9748/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILACAKTIR 
Emirdağ Belediye Başkanlığından: 
EMİRDAĞ İLÇESİ İNCİLİ MAHALLESİ 145 ADA 3 PARSEL NOLU TAŞINMAZDA 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR. 
Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler: 
1.1. İdarenin; 
Adı : Emirdağ Belediye Başkanlığı 
Adresi : İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 1 Emirdağ/Afyonkarahisar 
Telefon Numarası : 0 272 442 78 01 
Faks Numarası : 0 272 441 20 18 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhalenin Konusu, Niteliği, Nev’i ve Miktarı: 
Mülkiyeti Emirdağ Belediye Başkanlığına ait olan Emirdağ İncili Mahallesi 145 Ada, 3 

Parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesidir. 
İstekliler İdari ve Teknik Şartnamedeki belirtilen asgari şartları yerine getirmek ve 

yapmak zorundadır. 
Madde 3- İhalenin Usulü: 
a) 2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 
b) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 
c) İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve 

taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. 
İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı 
yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin 
gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve 
türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından 
bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara 
ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

Madde 4- İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati:  
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (İncili 

Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 1 Kat: 1 Emirdağ/ 
AFYONKARAHİSAR) 

b) İhalenin yapılacağı adres : Emirdağ Belediyesi Meclis Toplantı Salonu (İncili 
Mahallesi Eskişehir Caddesi No: 1 Kat: 3 Emirdağ/ 
AFYONKARAHİSAR) 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 28/11/2018 Çarşamba 
d) İhale (son teklif verme) saati : 14.00 
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 
Madde 5- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: 
İhale dokümanı Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir 

ve 500,00- TL. karşılığında Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edinilebilir. 
Madde 6- İhaleye Girebilme Şartları: 
A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 
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Ç.  
a) Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 
mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 
ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler, 

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 
a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri. 
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletname, 
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 
E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 
F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve vekil verenin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

G. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
Ğ. Geçici teminat yatırıldığını / verildiğini gösteren belge, 
H. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
I. İsteklinin vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilk ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 
İ. İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal 

Güvenlik Kurumu'nun ilgili Müdürlüğünden, ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış belge, 
J. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek 

(Şartname ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi", 
K. Örneğine uygun olarak hazırlanmış, teklif mektubu, 
L. İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair bu şartnameye ekli 
örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname yazısı vermesi, 

M. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 
edeceğine dair örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname (İşin bir kısmı veya tamamı alt 
yükleniciye verildiği durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

* 1 Adet Şantiye Şefleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun teknik personel. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde; A, B, C, Ç, D, E, F, I, İ, L maddelerinde belirtilen 

belgeleri her bir ortağın ayrı ayrı vermesi gerekir. 
Madde 7- Yaklaşık Bedel ve Geçici Teminat 
İhalenin muhammen bedeline esas alınacak rayiç değer; 3.309.904,13-TL. 
İşin Artı bedeli: 15.000,00-TL.’dir. Buna göre Muhammen Bedel; 3.324.904,13-TL. 

(Ümilyonüçyüzyirmidörtbindokuzyüzdörttürklirasıonüçkuruş) olup, işe ait geçici teminat 99.747.12-TL. 
(Doksandokuzbinyediyüzkırkyediliraonikikuruş)'tur. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İsteklilere ilanen duyurulur. 9721/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
İlan olunur. 9758/1-1 
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ARSA SATIŞI KARŞILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI 
YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 



14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 

 



14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 

 

 
 9714/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9783/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9784/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından: 

 
 9723/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
STAJYER KONTROLÖR  

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 

adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Giriş(Sözlü) 
sınavı ile personel alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3-Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar), 

4- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı 
KPSSP9” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 72 kişi içerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynı puana sahip 
diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1-Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 

yılı Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında 
ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile 
erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. 

2-Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 
edebilirler. 

3-Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra 
“Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen 
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır 

4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini 
gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik 
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş 
Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

5-“Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep 
Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 
adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim 
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Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 
425 61 30, Tel: 0 312 422 41 63) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek 
için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 30 Kasım 2018 tarihi saat 16:00’a 
kadar talep edebilecektir. 

6-İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 30 

Kasım 2018 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı 

verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona 

erecektir. 

7-KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş(Sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 04 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

8-KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç 

listesine itirazlar 04-05 Aralık 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav 

Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 05 

Aralık 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz 

dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

9-Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 

bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

10-KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait 

kesin sonuç listesi, 12 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ilan edilecektir. 

11-Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek 

diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 24-25 

Aralık 2018 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna 

elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen 

adaylar Giriş(Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde 

bulunamayacaklardır. 

12-İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş(Sözlü) sınavına 

çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş(Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 27 Aralık 2018 tarihinden 

itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep 

Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. 

13-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Stajyer Kontrolörlük Giriş(Sözlü) sınavını 

kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 

olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

14-Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla 

veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 
Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliği’nin 

“Sınav Konuları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi düzeyi ile genel 
olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü, ifade kabiliyeti, 
temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı 

sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların 

sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş 
sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi (09:30 

17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun 
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme 
sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan 

adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 
Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli 

resmi internet sitesinden ilan edilecektir. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Giriş (Sözlü) sınavı sonucu; kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. 

Asıl ve yedek listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinden ilan 
edilecektir. 9776/1-1 

—— • —— 
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN  
DURDURULMASI HAKKINDA İLAN 

08.11.2017 tarih ve 30234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aktel Yapı San. ve Tic. 
A.Ş. - Ekin Yapı A.Ş. İş Ortaklığını oluşturan ortaklardan Aktel Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 
şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 14977022170 T.C. kimlik nolu Nafiz 

Çubukçu ve Ekin Yapı A.Ş. ile şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı 
53083524178 T.C. kimlik nolu Hızır Ekşi ’nin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ıncı 
maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Ekin Yapı 

A.Ş. tarafından yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle mülga 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 17. İdare 
Mahkemesi’nde 2018/88 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Mahkemesince verilen 02.10.2018 

tarihli karar ile “…dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 9777/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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9679/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
9680/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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9681/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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9682/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
9683/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

9683/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 342, 343, 344)

YÖNETMELİKLER
–– Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik
–– Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

KARAR
–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet

Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer
Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2017/32, K: 2018/81 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/06/2018 Tarihli ve E:

2016/5, K: 2018/6 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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