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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2008 tarihli ve 27044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görev-

lendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2008 27044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/11/2018 30590
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki
öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.”

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

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel
çalışmalarda bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağırısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/5/2009 27234

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/7/2009 27280
2- 5/3/2010 27512
3- 15/8/2011 28026
4- 25/6/2013 28688
5- 6/10/2018 30557
6- 9/11/2018 30590
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

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

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görev-
lendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi
sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya süresi biten Müdürün yerine Rektör tara-
fından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2015 29229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2017 30273

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/1/2015 29232

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/12/2017 30283
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği

Fakülteleri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında, ön li-
sans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülte-

leri dışındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön
lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü ile kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, geçişler,
intibak ve diplomaya ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Öğrencinin öğrenime başladığı dönemden itibaren okulu tamamlayana kadar

kayıt yaptırdığı her dersin AKTS’si ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak
toplanmasından elde edilen sayının, toplam AKTS’ye bölünmesi ile hesaplanan akademik genel
not ortalamasını,

b) Akademik danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma, mezuniyet işlemleri ve
benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) AKTS: Öğrencinin yurt içinde ve yurt dışında aldığı ve başarılı olduğu ders kredile-
rinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi
Transfer Sistemini,

ç) Bağıl değerlendirme sistemi: Öğrencilerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının ağır-
lıklarına göre belirlenen başarı not ortalamalarını, o dersi alan öğrencilerin başarı düzeylerini
belirleyen sistemi,

d) Birim: İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yük-
sekokulunu,

e) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı; konservatuvar, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullarında müdürü,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kuru-
lunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek yüksekokulla-
rında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kuru-
lunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

ğ) Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,
h) Ön lisans: En az dört yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimi,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
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k) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
l) Yaz öğretimi: Yükseköğretim Kurulunun ve İnönü Üniversitesinin belirlediği mevzuat

hükümlerine göre yaz aylarında yapılan öğretimi,
m) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,
n) Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) YSNO: Yıl sonu not ortalamasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kabul ve kayıt
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya Üniversite tarafından yapılan özel

yetenek sınavları sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.
c) Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim prog-

ramlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde kayıtlı olmamak.
(2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için

ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı ve aslı zorunlu olmayan belgelerin onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıracak öğrenciden, ÖSYM’nin belir-
lediği belgeler dışında da belge istenebilir.

(4) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, kesin kaydını Yükseköğ-
retim Kurulu ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler için-
de, e-Devlet üzerinde veya Üniversitenin belirlediği kayıt merkezinde şahsen yapar. Ancak,
mazereti nedeniyle bizzat başvuramayan adaylar noter tarafından düzenlenen vekâletname ile
tayin ettiği vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırabilir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde yer alan adresi tebligat adresidir.

(5) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken
ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kaydı yapılmaz. Kayıt
yaptırmış olanların kayıtları, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma
dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında kanuni işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış
olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato
kararı ile belirlenir.

(7) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olma
hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Akademik danışmanlık
MADDE 6 – (1) Her öğrenciye, kayıtlı bulunduğu birimdeki akademik programı izle-

mesini sağlamak üzere bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman; bölüm başkanı veya program başkanının önerisi ile birim yö-

neticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde
bulunamayacak olan akademik danışman, bu durumu yazılı olarak birimine bildirir. Mazereti
kabul edilen öğretim elemanının yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir
öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendirilir. Bu görevlendirme, ilgili öğrencilere
duyurulur.

(3) Akademik danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu prog-
ram çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl alacağı dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişik-
likler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.
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(4) Yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur. Öğ-
rencinin ders alma ve bırakma işlemleri, akademik danışmanları tarafından onaylanmadan ke-
sinleşmez.

(5) Akademik danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenci, her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içerisinde Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kaydını
yenilemek, ders kaydını yaptırmak ve akademik danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatır-
mayan ve ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlana-
maz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmış olsa bile, ders kaydını yapmayan öğrenci, o
yarıyıl/yıl için kaydını yenilememiş sayılır. Bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresinden sayılır.
(5) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen ve geçerli mazereti

olan öğrencinin kaydı, öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması hâlinde, eği-
tim-öğretimin başladığı tarihi izleyen dördüncü haftanın sonuna kadar alınacak ilgili yönetim
kurulu kararı ile yenilenir.

(6) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-silme tarihlerinde, daha önce
seçtiği dersleri akademik danışmanının onayı ile değiştirebilir.

(7) 10 uncu maddede belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenci, her
yarıyıl/yıl başında, Cumhurbaşkanınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek 10 uncu
maddede belirtilen ek süreler ve sınavlar için kaydını yeniler. Öğrencinin almış olduğu dersin
programdan kalkmış olması durumunda, öğrencinin birim kurulunca onaylanmış yürürlükte
olan programdaki eşdeğer bir derse kaydını yaptırması ve bu dersten başarılı olması gerekir.
Bu durumdaki öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrenciye tanınan diğer haklar-
dan yaralanamaz.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücreti
MADDE 8 – (1) Öğrencinin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler

içinde ilgili mevzuatta belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi gerekir. Katkı
payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci, ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payını veya öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar/yıllar,
öğrenim süresine sayılır.

(2) Öğrencinin öğrenimi sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırması, öğrenim süresi
içinde mezun olamaması, yan dal/çift ana dal öğrenimini tamamlayamaması hâlinde ödeyeceği
katkı payının veya öğrenim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre yapılır.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan, bu dersleri alan ve başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak
sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencisi, bir sonraki dönemde birinci öğretim
öğrencisinin ödeyeceği öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(4) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her dönem için belirlenen asgari ders-
lerden başarılı olan, bu dersleri alan ve başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak
sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencisi, bir sonraki dönemde ödeyeceği öğ-
renci katkı payının yarısını öder.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca başarı ortalamasına göre yapılacak sıralamada
yaz okulunda alınan dersler dikkate alınmaz.
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(6) Uzaktan öğretim programlarındaki dersler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen öğrenim ücretleri alınır.

(7) Uzaktan öğretim programları için alınacak fakülte veya programa ilişkin materyal
ücretleri, Cumhurbaşkanınca her yıl için belirlenen öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Katkı payı, öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödediği halde ders almayan öğren-
ciye ödedikleri ücretler iade edilmez.

Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı kimlik kartı

verilir.
(2) Kimlik kartını kaybeden öğrenci, kayıp ilanı ile birlikte kayıtlı olduğu birime yazılı

olarak başvurması hâlinde, kendisine aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı düzenle-
nir.

(3) Kimlik kartının kullanılamayacak kadar yıpranması hâlinde, eski kimlik kartının
iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 10 – (1) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilk

dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, öğre-
nim süresi iki yıl olan ön lisans programını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans
programını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programını azami sekiz yıl, öğ-
renim süresi altı yıl olan lisans programını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci hakkında yapılacak işlem-
ler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine
getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi dışında kalan son yarıyıl öğrencisine, de-
vam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın
iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sa-
yısını, programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak
üzere, beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona
ermesini takip eden ve yeni eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlamadan önce kullandırılır. Sınav
tarihi, yer ve saati, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders
geçme notunu alan öğrenci yarıyıl/yıl içindeki notlarına bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş veya daha aza indiren öğrenciye üç yarıyıl ek
süre verilir. Bu öğrenci, verilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütün-
leme sınavlarına girer. Başarısız ders sayısını beş veya daha aza indiremeyen öğrencinin ise
Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav haklarını kullanmayan öğrenci mezun ol-
ması için başarması gereken ders sayısını programında hiç almadığı ve devam koşulunu yerine
getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrenciye dört yarıyıl, sınıf
geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı ek süre verilir. Bu öğrenci, ve-
rilen ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girer.

17 Mart 2019 – Sayı : 30717                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara
ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma
durumunda olan öğrenci, katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder, dönem sonu, bü-
tünleme ve tek ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan
öğrenci ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) Mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO’su
2,00’nin altında kaldığı için mezun olamayan ve ilişikleri kesilme durumuna gelen son
dönem/sınıf öğrencisine, not ortalamasını yükseltmek üzere dilediği derslerden açılan sınavlara
sınırsız girme hakkı tanınır. Devam zorunluluğu olan uygulamalı dersler ve devamı alınmamış
dersler için devam şartı aranır.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-
meyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.

(4) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
Akademik takvim
MADDE 11 – (1) Birimlerde uygulanacak akademik takvim ilgili birim kurullarının

önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşur. Bi-

rimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir.
(3) Bir yarıyıl en az on dört hafta ve yetmiş iş günüdür. Resmi tatil günleri ile yarıyıl/yıl

içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Senato
gerekli gördüğünde yarıyıl/yıl sürelerini uzatabilir.

(4) Gerekli görülen hâllerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya
pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik

ve uygulamalı dersler, pratik, atölye, laboratuvar çalışmaları, bitirme ödevi/projesi, staj, ödev
ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yer alacak dersler, bunların saatleri, kredileri,
AKTS’leri, türü, ön koşulları ve eş değer dersleri ilgili akademik ana bilim/ana sanat dalı ku-
rullarının ve bölüm/program kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir
ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması,
sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, ilgili birimlerce hazırlanır ve Senato
tarafından onaylanır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi, bazı dersler hem örgün
öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yolu ile verilen
dersler için ilave bir ücret alınmaz.

Derslerin AKTS değeri ve saati
MADDE 13 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yük-

seköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim
yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin iş yükü göz önünde tutularak
birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğ-
rencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kaza-
nımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenci için öngörülen diğer
faaliyetler için gerekli iş yükü göz önünde bulundurulur.
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(2) Bir dersin AKTS’si, toplam iş yükünün 30 saate bölünmesi ile hesaplanır. Ulusal
kredisi ise, bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders; 1-3 saatlik seminer; 2-4 saatlik la-
boratuvar, atölye veya klinik çalışması ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için derslerin yıllık kredi
toplamı 60 AKTS’dir.

(4) Not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edil-
mez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin miktar olarak belirtilmesi yeterli-
dir.

(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 45 dakikadır. Haftalık ders
çizelgeleri, dersler arasında en az 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Alma ve Sınıf Geçme, Devam ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Dersler
MADDE 14 – (1) Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları, program

kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.
(2) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ön koşul dersler olarak grup-

landırılır. Bunlardan;
a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir.
b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir.
c) Seçmeli dersler, öğrencinin mezun olabilmesi için önerilenler içinde seçebileceği

derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:
1) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan

ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.
2) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp

farklı akademik birimler tarafından açılan veya üniversite seçmeli ders havuzunda yer alan
derslerdir. Öğrenci, üniversite seçmeli ders havuzundan en az bir alan dışı seçmeli dersi alır.

ç) Ön koşullu ders, öğrencinin kayıt yaptırabilmesi için bir veya daha çok ön koşul der-
sinin başarılmış olmasını gerektiren derstir.

d) Ön koşul dersi, öğrencinin ön koşullu bir derse kayıt yaptırabilmesi için başarmış
olması gereken derstir. Ön koşullu ve ön koşul dersler, ilgili birimin bölüm/program kurulla-
rınca gerekçeleri belirtilerek birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senato-
nun onayı ile kesinleşir.

(3) Öğreniminin ilk yılındaki öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm/programın birinci sınıfına
ait derslerin tamamını almakla yükümlüdür.

(4) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması hâlinde, çakışan derslerinin devamını,
bu derslerin şubeli olması hâlinde öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması hâlinde, normal
öğretim öğrencisinin ikinci öğretimle, ikinci öğretim öğrencisinin normal öğretimle birlikte,
bunun mümkün olmaması hâlinde kayıtlı bulunduğu fakültenin veya diğer fakülte/bölümlerin-
den almasına, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.
Bu öğrenci dersin devamını aldığı sınıflar ile birlikte sınava girer.

(5) Kapatılmış bölüm veya programlarda öğrenim görmekte olan ve alttan dersi kalan
öğrenci bu dersleri, ilgili birimin yönetim kurul kararı ile bir başka fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokulundan alabilir.

(6) Devamı alınmış ancak başarısız olunmuş bir dersin tekrarında ilgili birimin yönetim
kurulunca aksi kararlaştırılmadığı sürece devam etme zorunluluğu aranmaz.
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Ders tanıtım formu
MADDE 15 – (1) Her ders için, Senato tarafından kabul edilen ders katalog bilgilerinin

oluşturulması ve güncelleştirilmesi esaslarında belirtildiği biçimde ders tanıtım formu hazırla-
nır. Hazırlanan ders tanıtım formu, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere
ilan edilir.

(2) Ders tanıtım formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği,
haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araç-
lar, öğretim teknik ve yöntemleri, ölçme araçları ve değerlendirme ölçütleri yer alır.

(3) Her derste öğrencinin sorumlu olduğu ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışma-
ların sayısı, başarı notuna katkı oranları, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı, öğretim
elemanları tarafından, 18 inci ve 19 uncu maddeler esas alınarak belirlenir ve ders tanıtım for-
munda belirtilir.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 16 – (1) Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrenci yarıyıl/yıl başla-

madan önce eşdeğerlik alınması talebiyle bölümüne başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği
konusunda ilgili kurul karar verir. Alınan derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir
sonraki yarıyıl/yıl ders kayıt yenileme tarihlerine kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen
esaslar uyarınca yapılır.

Ders alma
MADDE 17 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur.
(2) Hazırlık sınıfı öğrencisi hariç, yeni kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki yarıyıl/ilk yılda

kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür.
(3) Öğrencilerin başarı durumuna göre alabileceği toplam AKTS limitleri aşağıda be-

lirtilmiştir:
AGNO Alttan ders* Yeni ders Üstten ders Toplam AKTS
<2,00 Almalı Alabilir Alamaz 30/60
2,00-2,99 Almalı Alabilir Alamaz 40/80
3,00-3,49 Olmamalı Alabilir Alabilir 40/80
3,5-4,0 Olmamalı Alabilir Alabilir 45/90
* F1, F2, F3 ve hiç almadığı dersleri zorunlu olarak, D1, D2, ve D3 derslerini isteğe
bağlı olarak alır.
a) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00’nin altında olan öğrenci, alt sınıf-

larda hiç almadığı devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulunduğu
yarıyıl/yıl derslerini alır. Öğrenci şartlı geçtiği dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki
öğrenci, bir yarıyılda en fazla 30, yılda en fazla 60 AKTS ders alır.

b) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 2,00-2,99 olan öğrenci, alt sınıflarda
hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu dersleri öncelikle almak kaydıyla, bulunduğu
yarıyıl/yıl derslerini alır. Öğrenci şartlı geçtiği dersleri isteğe bağlı olarak alabilir. Bu durumdaki
öğrenci, bir yarıyılda en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alır.

c) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,00-3,49 olan ve başarısız dersi bulun-
mayan onur öğrencisi, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci bir yarıyılda
en fazla 40, yılda en fazla 80 AKTS ders alır.

ç) İkinci yarıyılın sonundan itibaren AGNO’su 3,50-4,00 olan ve başarısız dersi bulun-
mayan yüksek onur öğrencisi, üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci bir ya-
rıyılda en fazla 45, yılda en fazla 90 AKTS ders alır.

(4) 28 inci madde hükümleri uyarınca, kayıt donduran, kendi isteğiyle öğrenimine ara
veren veya süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden öğrenci; öğrenimine kaldığı
yarıyıl/yıldan devam eder.
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Sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınavlar; muafiyet sınavı, ara sınav, mazeret ara sınavı, yarıyıl/yıl

sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. İlgili bölüm kurulunca,
dersin niteliğine göre bu sınavların yazılı, yazılı-sözlü ya da uygulamalı olarak yapılmasına
karar verilebilir.

(2) Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen dersler için açılır. Öğrenci bu sınav-
lara, dersleri ilk kez alacağı yarıyıl/yıl başında girebilir. Bu sınavlar akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde yapılır.

(3) Ara sınav, yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Ara sınava ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.
b) Bir dersten kaç ara sınav yapılacağı eğitim-öğretimin başladığı günü izleyen on beş

gün içinde, dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili birim kurulunca karara
bağlanır ve ilan edilir.

c) Ara sınav tarihleri en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.
ç) İki yarıyıl devam eden dersler için en az bir ara sınav yapılır.
d) Ayrı ders niteliğindeki proje, ödev, laboratuvar, bitirme çalışması, atölye ve benzer-

lerinin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine sayılabilir.
e) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınavdan en geç bir hafta önce ilan edilir. Sınavların

birbirine göre farklı ağırlıkta olması hâlinde durum ilgili öğretim elemanınca, öğrencilere du-
yurulur.

f) Ara sınav not ortalaması öğrencinin sınavlarda aldığı notlar toplamının sınav sayısına
bölünmesi ile elde edilir. Bu şekilde bulunan sayının kesir kısmı 0,5 ya da daha büyükse bu
sayı tam sayıya yükseltilir.

(4) Mazeret ara sınavı, haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrenci
için açılan sınavdır. Haklı ve geçerli nedenlerin kabulünde, 27 nci madde hükümleri uygula-
nır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, yarıyıl/yıl sonunda derslerin bitimini takiben yapılan sınavdır.
Yarıyıl/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmek için, derse kayıtlı olmak, teorik veya
uygulaması da olan teorik dersin en az %70’ine, sadece uygulamalı ders ise en az %80’ine de-
vam etmiş olmak gerekir.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ön-
ceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. Bu sınavlar bir yarıyıl/yılda açılan her ders için
birer kez açılır ve ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Bütünleme sınavı, her yarıyılın/yılın sonunda Senato tarafından onaylanan akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin bütünleme sınavına girebilmesi için, sınavların yapılacağı yarıyıl/yılda,
ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilme şartlarını
yerine getirmiş olması gerekir.

b) Bütünleme sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.
c) Öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavlarında, D1, D2, D3, F1 ve F2 notu aldığı derslerin bü-

tünleme sınavına girebilir.
ç) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.
d) Ara sınav, yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl/yıl

sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır.
(7) Tek ders sınavı; mezun olmak üzere takip ettiği programın biri hariç diğer derslerini

başarılı olarak tamamlayan öğrenci ile bu tek derse ek olarak zorunlu ortak derslerden sadece
birinden başarısız olan öğrenciye, başarısız olduğu bu ders için açılan sınavdır. Bu sınava ilişkin
esaslar şunlardır:
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a) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu bütünleme sınavlarından sonra yapılır.
b) Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavına girme

şartını sağlaması gerekir.
c) Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenci, bu dersten başarılı olana kadar der-

sin okutulduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı/yılı sonu bütünleme sınavlarından
sonra açılan tek ders sınavına sınırsız girebilir. Tek ders sınavına gireceği yarıyıl/yılda, kayıt
yenileme işlemi yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl/yıla ait öğrenci katkı payını veya öğrenim üc-
retini, sınav öncesinde ödemek zorundadır.

ç) Yaz okulundan ders alıp tek derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp tek
derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra tek ders sınavı açılır.

d) Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Öğrencinin başarılı sayılabil-
mesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başarı notlarından birini alması zorun-
ludur.

(8) Ek sınav; azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencisine, mezun olabil-
mek için programda bulunan derslerden alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine
getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrenciye sınava girme koşullarını yerine
getirdiği halde başarısız olduğu bütün dersler için verilen sınavları ifade eder. Ek sınav tarihleri
akademik takvim ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Mezuniyet

Başarı notu
MADDE 19 – (1) Ders başarı notunun hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Bağıl değerlendirme sistemi uygulama esasları, ilgili kurullar tarafından belirlenir

ve Senato tarafından karara bağlanır.
b) Ham başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınav notunun %60’ı

toplanarak hesaplanır.
c) Bağıl değerlendirme sisteminde aşağıdaki limitler esas alınır:
1) Ham başarı notu alt limiti, öğrencinin 100 tam puan üzerinden alması gereken başarı

notunun baraj değeridir. Bu not, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren tüm birimler için
en az 40 puandır. Bu limit Senato tarafından artırılabilir.

2) Öğrencinin bir dersten şartlı veya doğrudan geçebilmesi için, yarıyıl/yıl içi not orta-
lamasına bakılmaksızın yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması şarttır.
Bu limit Senato tarafından artırılabilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu limitin
altında puan alan öğrenci F2 harf notu alarak başarısız sayılır.

Notlar ve dereceleri
MADDE 20 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve

karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Not Aralıkları Harf Notu Dörtlük Sistem Anlamı

95-100 A1 4,00 Başarılı
90-94 A2 3,75 Başarılı
85-89 A3 3,50 Başarılı
80-84 B1 3,25 Başarılı
75-79 B2 3,00 Başarılı
70-74 B3 2,75 Başarılı
65-69 C1 2,50 Başarılı
60-64 C2 2,25 Başarılı
55-59 C3 2,00 Başarılı
50-54 D1 1,75 Şartlı Başarılı
45-49 D2 1,50 Şartlı Başarılı
40-44 D3 1,00 Şartlı Başarılı
35-39 F1 0,50 Başarısız
0-34 F2 0,00 Başarısız

0 F3 0,00 Devamsız
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(2) F1, F2, F3, YZ ve GR notları, başarısız olarak değerlendirilir.
(3) F1 notunun üst limiti, ilgili birim için Senato tarafından belirlenen, ham başarı notu

alt limitidir.
(4) GR, YT ve YZ harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Sınava girmedi notu (GR); yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye ara sınav

notlarına ve yarıyıl/yıl içi çalışmalarına bakılmadan verilen nottur. GR notu alan öğrenci o
dersten başarısız sayılır. GR notu genel not ortalamasına katılır.

b) Yeterli notu (YT); kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
c) Yetersiz notu (YZ); kredisiz derslerde başarısızlık notu olarak verilir.
(5) Yüzlük not sistemi uygulanan diğer üniversitelerden, Üniversiteye yatay geçiş ile

gelen öğrencinin notları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dönüştürülür.
(6) Kopya çektiği sabit olan öğrenci, kopya çektiği dersten sıfır alır.
Ders puanları ve akademik ortalama
MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında

her yarıyıl/yıl sonunda öğrencinin başarı durumu YNO/YSNO ve AGNO ile belirlenir. Bu
amaçla not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredi değeri ile o ders notunun katsayısı
çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi
ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa
YNO/YSNO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa AGNO elde edilir. Not orta-
lamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yapılır. Başarı notu YT olan
dersler not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

(2) Başarı notlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciye ön lisans veya lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölü-

mün öğretim planında öngörülen ve belirlenen en az AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başar-
ması, herhangi bir ders başarı notunun F1, F2, F3, YZ ve GR olmaması koşuluyla, AGNO’su-
nun en az 2,00 olması şarttır.

b) AGNO’su 2,00’nin altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan
öğrenci, topluluklara, kulüplere ve spor kollarına yönetici olamaz; yurt dışı değişim programları
ve burslara başvuramaz.

c) AGNO’su en az 2,00 olan öğrenci, öncelikle F1, F2 ve F3 notu aldığı dersleri tekrar-
lar. Ayrıca içinde bulunduğu dönemde açılan derslerden de alabilir. Bu öğrenci not yükseltmek
için D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri de alabilir. Not yükseltmek için alınan derslerde öğren-
cinin aldığı en son not geçerlidir.

Mezuniyet
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, ön lisans programlarında 120,

dört yıllık lisans programlarında 240, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS’yi tamamla-
ması gerekir ve öğrencinin izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları,
proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış olması ve
AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. AGNO’su 2,00 ve üzerinde olan öğrenci, D1, D2 ve
D3 notu aldığı derslerden de başarılı kabul edilir.

(2) AGNO’su 2,00’nin altında olan öğrenci, istediği D1, D2 ve D3 notu aldığı dersleri,
AGNO’su 2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alır. Tekrarlanan derslerde öğrencinin
aldığı son not geçerlidir.

Ortak zorunlu derslerin başarı değerlendirmesi
MADDE 23 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri

kredili ve zorunludur. Bu derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.
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Uygulamalı derslerin başarı değerlendirmesi
MADDE 24 – (1) İlgili yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde bir yarıyıl devam

eden uygulamalı derslerden en az dört, iki yarıyıl devam eden uygulamalı derslerden ise en az
sekiz ara sınav yapılır. Bu derslere mahsus olmak üzere, ara sınav not ortalaması tam notun
%70’ini aşan öğrenci, yarıyıl/yıl sonu sınavına katılmayabilir. Bu öğrenciye bağıl değerlendir-
me sistemi uygulanmaz. Ara sınavlarının ortalaması başarı notu sayılır.

(2) Ara sınav not ortalaması tam notun %70’ini aşamayan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sı-
navına katılır ve bu öğrencinin başarı notu, 19 uncu maddede belirlenen şekilde hesaplanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına itirazını, sonuçların ilan tarihinden itibaren

beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapar. İtiraz, ilgili bölüm baş-
kanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek üzere sorumlu öğretim elemanına sevk
edilir. Sınav sonucunun değişmesi hâlinde sonuç, ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür ve
karar on beş iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir. İtiraz sonucunda yapılan not değişikliği bağıl
değerlendirme hesaplamasına katılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Stajlar, Mazeretler, Kayıt Silme, Disiplin İşleri ve Diploma

Stajlar
MADDE 26 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve meslek

yüksekokullarında yapılacak stajlar ve uygulamalı eğitim, ilgili mevzuat hükümleri ile Yük-
seköğretim Kurulu kararları ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Öğrenci, pratik dersleri, uygulamalı dersleri ve stajları, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile bunlara eşdeğer özel kuruluşlarda yapabilir.

Ara sınavlarda mazeret hâli
MADDE 27 – (1) Bir dersin ara sınavına haklı ve geçerli bir nedenle katılamayan öğ-

renciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile mazeret ara sınavı açılır.
(2) Mazeret ara sınavına girecek öğrenci ara sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde

mazeretini gösteren belgeleri, ders aldığı birimin dekanlığına veya müdürlüğüne yazılı olarak
bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(3) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenci için 18 inci maddenin be-
şinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen devam koşulları aranmaz. Bu durumdaki öğrencinin ara
sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav hakları saklıdır.

(4) Raporlu veya mazeretli öğrenci, raporlu veya izinli sayıldığı sürelerde hiçbir sınava
katılamaz, katılsa bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

Kayıt dondurma
MADDE 28 – (1) Öğrencinin kaydı haklı ve geçerli nedeninin varlığı hâlinde normal

ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir.
(2) Haklı ve geçerli kayıt dondurma nedenleri şunlardır:
a) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mazeretinin belgelenmesi koşulu ile öğrenci/ailesinin doğal afete maruz kalması.
ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsesinin bulun-

maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.
d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmesi koşuluyla,

ekonomik sıkıntı nedeni ile eğitimine devam edememesi.
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e) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mah-
kûmiyet hâlinin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

g) Öğrencinin tutuklu olması.
ğ) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, yurt

dışı dil eğitimi, araştırma gibi imkânların doğması.
h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulunca kabul edilecek diğer hâllerin ortaya çıkması.
(3) Kayıt dondurma süresi bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalık-

ları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda, sağlık raporu ile belgelendi-
rilmesi hâlinde, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenci izinli sayılır.

Kayıt silme
MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.
b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci

olduğunun belirlenmesi.
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

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

kurulunun kararıyla yapılır.
(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencinin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri

bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.
(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, ilgili birim tarafından fotokopisi

alındıktan sonra verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.
(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-

rumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen bel-
gelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(6) Azami öğrenim süresini tamamlamış ancak mezun olabilmek için programda bulu-
nan derslerden alamadığı veya devam koşullarını yerine getirmediği ders sayısı altı ve üzeri
olan son sınıf öğrencisinin kaydı ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

(7) Azami öğrenim süresini tamamladıktan sonra verilen ek süre ve ek sınav haklarını
kullanan öğrencinin, birden çok dersten başarısız olması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı
ile kaydı silinir.

Disiplin
MADDE 30 – (1) Öğrencinin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Diplomalar
MADDE 31 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yük-

sekokullarından mezun olan öğrencilerine aşağıda belirtilen diplomalar verilir:
a) Ön lisans diploması;
1) Üniversiteye bağlı bir meslek yüksekokulu ile ilgili eğitim-öğretim programında ön-

görülen tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile tamam-
layan öğrenciye ilgili dalda,

2) Meslek yüksekokulu dışında, herhangi bir fakülte veya yüksekokulun eğitim-öğretim
programının ilk dört yarıyılındaki derslerden başarılı olan ve sonraki yıllarda Üniversiteden
ayrılan öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre,

verilen diplomadır.
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b) Lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi dört yıl olan fakülte ve yüksek-
okullardaki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı ile ta-
mamlayan öğrenciye ilgili dalda verilen diplomadır.

c) Yüksek lisans diploması; Üniversiteye bağlı öğrenim süresi beş yıl ve daha fazla
olan fakültelerdeki tüm teorik ve uygulamalı dersleri, varsa staj ve bitirme çalışmalarını başarı
ile tamamlayan öğrenciye ilgili dalda verilen diplomadır.

(2) Öğrencinin mezuniyetine, ilgili birimin yönetim kurulu karar verir.
YEDİNCİ BÖLÜM

Yeniden Kayıtta Muafiyet, Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Meslek Yüksekokullarına
Geçiş ve İntibaka İlişkin Esaslar

Ders muafiyeti
MADDE 32 – (1) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarına ilk

kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt tarihini izleyen ilk iki hafta içinde, daha önceden diğer yük-
seköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu eşdeğer dersler için, muafiyet talebinde
bulunabilir.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihine
kadar öğrencinin muafiyetine karar verir.

(3) Muafiyeti istenen dersin değerlendirmesi; öğrenme çıktıları öncelikli olmakla bir-
likte, kredi/saat değeri, içeriği ve gerektiğinde dersin ön lisans veya lisans programında alındığı
dikkate alınarak, birim yönetim kurullarınca yapılır.

(4) İlgili kurumda alınan notun harf notu değeri, Üniversite harf not sistemine dönüş-
türülür. Bu harf notu Üniversite otomasyon sistemine girilir. Harf notunun puan aralığının arit-
metik ortalaması var ise bu not da otomasyon sistemine kaydedilir.

(5) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencinin önceki yükseköğretim ku-
rumundan almış olduğu derslerin eşdeğerliliğine; ilgili bölüm/programın muafiyet ve intibak
komisyonunun raporu olumlu ise ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Eşdeğer sayılan ders-
lerin AKTS kredileri ilgili birimdeki mevcut AKTS kredisi gibi değerlendirilir.

(6) Ders muafiyet talebinde bulunan ve bu talebi ilgili yönetim kurulunca uygun görülen
öğrenci, öğrenime başladığı ilk yarıyıl/yılda, kayıtlı bulunduğu programdaki dersleri, muaf sa-
yıldığı dersler hariç, alt sınıflarda hiç almadığı dersleri öncelikle almak kaydı ile üst yarıyıl/yıl-
daki dersleri de, 17 nci madde hükümleri kapsamında alabilir.

(7) Ders muafiyeti nedeniyle, kayıt yılı itibariyle üst yarıyıl/yılda, 17 nci madde hü-
kümleri kapsamında ders alan öğrenci, sorumlu olduğu eğitim-öğretim programını başarı ile
tamamladığı takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilir.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama
MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına giriş ve devam

koşulları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokul-
ları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hak-
kında Yönetmelik; öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans programına giriş ve de-
vam koşulları 16/11/1983 tarihli ve 18223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Ye-
tiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik hüküm-
lerine göre düzenlenir.

Programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi
MADDE 34 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana

dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Prog-
ramlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.
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(2) İkinci öğretime devam eden öğrenciden, hazırlık sınıfı hariç, bulunduğu sınıfın bü-

tün derslerini başarmak ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olması hâlinde

normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Normal öğretimden ikinci öğretime de

yatay geçiş yapılabilir; bu yatay geçişler normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hüküm-

lerine tabidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı dille eğitim-öğretim

MADDE 35 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 36 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi; kısmen veya tamamen ya-

bancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim ya-

pılan programların isteğe bağlı kontenjan dâhilinde bir yıl süreli hazırlık sınıflarını ve Türkçe

eğitim-öğretim yapılan programlarda uluslararası öğrencinin bir yıl süreli Türkçe hazırlık sı-

nıflarını kapsar.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında, yabancı dil eğitim-öğretiminin esaslarına ilişkin hu-

suslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Yabancı dilde veya

Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenci sonraki yıl tekrar yeterlilik

sınavlarına girebilir.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı olan

öğrencinin ikinci yılın sonunda başarısız olması hâlinde kaydı silinir. Kaydı silinen öğrenci,

öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programlara ilgili mevzuat hükümlerine göre yerleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu kararları uy-

gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı veya öncesinde Üniversiteye

kayıtlı olan öğrenci için 10 uncu maddede belirtilen azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde

2014-2015 eğitim-öğretim yılı başlangıç kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Koç Üniversitesinden:
KOÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Koç Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara 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 ve 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AK: Koç Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Akademik danışman: Ders, tez/proje danışmanı ile tez/proje konusu seçiminde öğ-

renciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araş-

tırma ve yayın etiği konularını içeren dersi,
e) Bütünleşik doktora: Doktora programına lisans derecesi ile kayıt yapılmasını,
f) Danışman: Ders, tez veya proje danışmanı ile tez veya proje konusu seçiminde öğ-

renciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını,
g) Doktora: Öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir

bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belir-
leme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin ilgili bilim alanında uzmanlaşıp yapacağı araştır-
manın sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi,

ğ) EK: Koç Üniversitesinin ilgili enstitüsünün enstitü kurulunu,
h) ENGL 500: İngilizce tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında bir dönem

başarılı olarak tamamlanması zorunlu olan kredisiz Akademik Yazım Tekniği dersini,
ı) Enstitü: Koç Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitü-

leri,
i) EYK: Koç Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim kurulunu,
j) Kayıt ve Kabul Direktörlüğü: Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Direktörlüğünü,
k) KOLT 500: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında bir dönem başarılı olarak

tamamlanması zorunlu olan kredisiz KOLT Öğretim Asistanlığı Eğitimi dersini,
l) Lisansüstü program: Koç Üniversitesi tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek li-

sans ve doktora programlarını,
m) Mütevelli Heyet: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile atanan, anabilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,
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ö) Proje dersi: Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yer alan kredisiz, bir yarıyıl süreli,
öğrencinin yarıyıl sonunda yaptıklarıyla ilgili yazılı bir rapor sunduğu proje çalışmasını,

p) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,
r) Seminer dersi: Öğrencilerin yarıyıl boyunca dinleyici olarak katıldığı veya ek olarak

kendilerinin de sunum yaptıkları akademik seminerler dizisinden oluşan kredisiz dersi,
s) Tez/proje danışmanı: Tez/projenin hazırlanmasında öğrenciye nezaret etmek üzere

atanan öğretim elemanını,
ş) Tez dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan kredisiz tez çalış-

masını,
t) TEAC 500: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında her dönem alınması zo-

runlu olan kredisiz eğitim ve öğretim asistanlığı dersini,
u) TİK: Doktora programları için Tez İzleme Komitesini,
ü) Üniversite: Koç Üniversitesini,
v) VPRD: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı

Ofisini,
y) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
aa) Yüksek lisans: Öğrencinin ilgili bilim alanında bilgi kazanıp yapacağı araştırmanın

sonuçlarını ortaya koymasını amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul, Eğitim-Öğretim Dili ve Dil Yeterliliği, 

Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçişler, Ücretler, Kayıt, Kayıt 
Dondurma, İzinler, Tatiller ve Disiplin

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları tezli, tezsiz yüksek lisans ve dok-

tora olarak yürütülür. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programları toplam kredisi 30’dan az olmamak üzere en az 10

adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi ve bir adet proje dersinden oluşur.
Programda yer alan kredili derslerin en çok üçü (3) daha önce alınmamış lisans dersleri ara-
sından danışman onayı ile seçilebilir. 

(3) Tezli yüksek lisans programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7
adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez
başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğren-
cinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu
ile tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500
derslerinden oluşur. Programda yer alan kredili derslerin en çok ikisi (2) daha önce alınmamış
lisans dersleri arasından danışman onayı ile seçilebilir. 

(4) Doktora programlarında kredili ve kredisiz dersler, doktora yeterlik sınavı, tez öne-
risi savunması, TİK değerlendirme toplantıları ve tez savunması aşamaları yer alır. Doktora
programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders, Araştırma Tek-
nikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez başarı ile tamamlanmış olması
koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğrencinin en geç danışmanın atan-
masını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu ile tez dersi ve eğitim süresi
boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500 derslerinden oluşur. 
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(5) Bütünleşik doktora programları toplam kredisi 42’den az olmamak üzere en az 14
adet kredili ders, Araştırma Teknikleri ve Bilimsel Etik Dersi, bir adet seminer dersi, bir kez
başarı ile tamamlanmış olması koşulu ile kredisiz ENGL 500 dersi ve KOLT 500 dersi, öğren-
cinin en geç danışmanın atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl kayıt olması koşulu
ile tez dersi ve eğitim süresi boyunca her dönem kayıt olmak koşulu ile kredisiz TEAC 500
derslerinden oluşur. 

(6) Lisans dersleri doktora programı ders yüküne sayılmaz ve not ortalamasına dahil
edilmez.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların asgari kabul koşulları, müfredatları ve me-

zuniyet koşulları EK’nın önerisi üzerine AK kararı ile belirlenir. AK tarafından tüm lisansüstü
programlarda yer almasına karar verilen dersler programa eklenir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına
ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES
puanına sahip olmaları gerekir. 

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların, başvurduğu program için uygun
olan puan türünde 55 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, başvurduğu program için uy-
gun olan puan türünde 80 puandan az olmamak üzere AK tarafından belirlenen ALES puanına
sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri
olması gerekir. 

(5) ALES puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş Graduate Record
Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavı, Graduate Asses-
ment Test (GAT) veya benzeri diğer sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın,
hangi puanla kabul edileceği AK tarafından belirlenir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış
olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularında aranacak koşullar AK tarafından be-
lirlenir. AK, uygun gördüğü durumlarda yabancı uyruklu öğrencilerden eşdeğerliği YÖK tara-
fından kabul edilmiş sınav puanları istemeyebilir. 

(7) Lisans sonrası yüksek lisans programına başvuran adayların kabul almaları duru-
munda kayıt sırasında lisans programından mezun olmuş olmaları; yüksek lisans sonrası dok-
tora programına başvuran adayların kabul almaları durumunda kayıt sırasında yüksek lisans
eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde ALES taban puanı ve diğer sınavların denkliği AK tarafından
belirlenir.

Başvuru değerlendirme
MADDE 6 – (1) Başvurular değerlendirilmek üzere ilgili lisansüstü programlara iletilir.

Başvuruların değerlendirme süreci program koordinatörü tarafından belirlenen ilgili öğretim
üyeleri tarafından yürütülür. Başvurular arasından seçilen adaylar mülakata ve/veya sınava
çağrılabilir. Değerlendirme sonucunda ilgili programlar kabul kriterlerini sağlayan öğrencileri
ve burs önerilerini Enstitüye iletir. Lisansüstü programlara kabul edilecek adaylar EYK tara-
fından incelenir ve VPRD ofisinin onayına sunulur.

Eğitim-öğretim dili ve dil yeterliliği
MADDE 7 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Ancak AK kararı ve

YÖK onayıyla bazı eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe
eğitim-öğretim yapılabilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gös-
terilir. 
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(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru sırasında İngilizce dil düzeyle-
rini belgeleyen bir sınav sonucu getirmeleri istenir. Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak
için gerekli asgari İngilizce dil koşulları ve kabul edilen sınavlar her bir program için ayrı ayrı
AK tarafından belirlenir. Öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine AK tarafından karar veri-
lir.

(3) Üniversitede bir lisansüstü programdan mezun olup diğer bir lisansüstü programa
ara vermeden kayıt yaptıracak (ÖSYM’nin belirtmiş olduğu şartları karşılamayan bir dil sına-
vına sahip olan öğrenciler hariç) öğrencilerden İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri
istenmez.

(4) AK, belirli programlar için birden çok yabancı dilde yeterlik koşulunu getirebilir.
(5) Türkçe eğitim veren programlarda, program koordinatörünün önerisi ve EYK ona-

yına bağlı olarak ENGL 500 dersi seçmeli ders olarak verilebilir.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Öğrenci kabul aşamasında, önceki lisans veya yüksek lisans derece-

sinin kabul edildiği yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda veya farklı bir
üniversiteden almış olan ve akademik düzeyi kabul edildiği lisansüstü program için yeterli gö-
rülmeyen adaylara bilimsel hazırlık programına kayıt yaptırma koşulu getirilebilir. Bilimsel
hazırlık programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. Kabul aşamasında, her öğrenci için ayrı ayrı bi-
limsel hazırlık programının kaç yarıyıl süreli olduğu, hangi dersleri içerdiği ve bunların kredi
yükü EYK kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınacak dersler yüksek
lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans ve lisans programlarının
müfredatları arasından seçilebilir.

(2) Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak için tüm bilimsel hazırlık ders-
lerinin en az C notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 ol-
ması gereklidir. Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı
derslerinin en az birinden C- veya altında bir not alan öğrenciler ile belirlenen süre sonunda
bilimsel hazırlık programı derslerinin genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin
Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programlarda alın-
ması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları lisansüstü genel not ortalamasına dahil
edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı derslerine
ek olarak, ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü program müf-
redatlarında yer alan derslerden de alabilir. Bu derslerin notları ve not ortalaması bilimsel ha-
zırlık derslerinden ayrı değerlendirilir. Lisansüstü müfredat derslerine kayıt için dersin alınacağı
yarıyıldaki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar EYK onayı alınmış olmalıdır. Bi-
limsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu program süresince aldıkları
lisansüstü müfredat dersleri, lisansüstü program kapsamında alınmış kabul edilir; bu derslerden
alınan notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına dahil edilir, ancak yarıyıl not ortala-
malarına katılmaz. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınıp ilgili lisansüstü programa sayılan
müfredat derslerinin toplam kredisi, söz konusu lisansüstü program müfredatının toplam kre-
disinin dörtte birini geçemez.
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(5) Bilimsel hazırlık programı sırasında bilimsel hazırlık programı dersleri veya EYK
onayıyla alınan lisansüstü müfredat dersleri dışında başka ders alınamaz.

İngilizce hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak adayların AK tarafından

belirlenmiş asgari İngilizce dil koşulunu sağlayamadığı durumlarda program koordinatörünün
önerisi ve EYK kararı ile öğrenciye İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırma hakkı verile-
bilir. Bu şekilde koşullu olarak kabul edilen öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim
süresi Koç Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi web sayfasında belirtildiği biçimde gerçekleşti-
rilir. Lisansüstü öğrenciler için İngilizce hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır; bu
süre sonuna kadar İngilizce dil koşullarını sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir.

(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan önce bilimsel hazırlık programı dersleri veya
lisansüstü program kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

Özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Üniversitede herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan lisans

derecesi sahibi kişiler, lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek üzere
başvurabilir. Başvuru sırasında İngilizce dil yeterliği koşullarının sağlandığının belgelenmesi
gereklidir. Özel öğrencilik başvuruları Enstitüye yapılır. Program koordinatörü ve EYK tara-
fından değerlendirilerek olumlu karar verilen başvurular ücretlendirme bilgileri ile birlikte
kayıt için Kayıt ve Kabul Direktörlüğüne gönderilir. Özel öğrencilerden Üniversite Yönetim
Kurulunca ders başına belirlenen ücret alınır.

(2) Özel öğrencilik statüsü, en fazla bir akademik takvim yılını kapsar. Akademik tak-
vim yılı sonunda bu öğrencilerin kaydı silinir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak
bu statüdeki öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek
zorundadır. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir not çizelgesi verilir. 

(4) Öğrencinin daha sonra bir lisansüstü programa kayıt yaptırması durumunda, son iki
yıl içerisinde özel öğrenci statüsünde aldığı ve en az B notu ile başarmış olduğu derslerden uy-
gun bulunanlar, ilgili EYK kararı ile kesin kayıt aşamasında/sonrasında söz konusu lisansüstü
programın yükümlülüklerini sağlamak üzere notlarıyla birlikte transfer edilebilir. Ancak transfer
edilen kredili derslerin sayısı program müfredatındaki kredili derslerin sayısının %50’sini ge-
çemez.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı olup Üniversite-

deki bir lisansüstü programa geçmek isteyen öğrenciler, olağan lisansüstü başvuru süreci içinde
değerlendirilir; ayrıca yatay geçiş başvurusu alınmaz. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin Üni-
versiteye kesin kayıt yaptırmadan önce eski programlarıyla ilişiklerini kesmeleri gereklidir.
Öğrencinin önceki lisansüstü eğitiminde almış olduğu dersler ve sınavların (doktora yeterlik
sınavı, tez önerisi, tez izleme) kayıt yaptırdığı mevcut programda sayılması danışman ve prog-
ram koordinatörlerinin onayını takiben, EYK ve gerekli durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu
onayına sunulur.

Üniversitenin lisansüstü programları arası yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Üniversite bünyesinde bir lisansüstü programa kayıtlı olup farklı bir

lisansüstü programa geçmek isteyen öğrenciler dilekçe ile Enstitüye başvurur. Enstitü dilekçeyi
mevcut ve geçilecek olan program koordinatörlerinin değerlendirmesine sunar, program koor-
dinatörleri uygun görürse EYK onayı ile dilekçe karara bağlanır. 
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(2) Öğrencinin programlar arası geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın AK ta-
rafından belirlenmiş asgari kabul koşullarını sağlaması, genel not ortalamasının en az 3.00 ol-
ması ve kayıtlı olduğu lisansüstü programda en az bir yarılı başarı ile tamamlamış olması ge-
rekir. Başvuru yapan öğrenciden geçerli ALES puanı, programın uyguladığı giriş sınavı ve
sözlü mülakattan başarı ile geçme koşulu istenebilir. 

(3) Bütünleşik doktora programından aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans progra-
mına geçmek isteyen bir öğrenci, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldı-
ğında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise, ilgili
tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(4) Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı
anabilim dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir. 

(5) Aynı anabilim dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçi-
rilmiş süreler, yeni programdaki sürelere sayılır.  Program koordinatörü önerisini takiben, EYK
onayı ile eski programda alınmış ve en az B notu veya eşdeğeri ile tamamlanmış tüm dersler,
notları ile birlikte yeni programa transfer edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler tezli yüksek lisans yatay
geçiş kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

Ücretler ve burslar
MADDE 13 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Yıllık eğitim ücretleri Müte-

velli Heyeti tarafından belirlenir. Ücretler iki taksitte, her yarıyıl için akademik takvimde ilan
edilen son ödeme tarihine kadar ödenir. Ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllar-
dan borcu bulunan öğrencilerin kayıtları askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(2) Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler
Enstitü tarafından belirlenir. 

(3) Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesi hü-
kümleri uyarınca lisansüstü program öğrencilerine sağlanan bursun, programın herhangi bir
aşamasında yükseltilmesi, düşürülmesi veya disiplin cezası alma veya akademik nedenlerle
kesilmesi program koordinatörünün önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. 

(4) Üniversite ile ilişiği disiplin veya azami sürelerin aşımı nedeniyle kesilen öğrencinin
program ücreti geri ödenmez.

Lisansüstü programlarına kesin kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri

Kayıt ve Kabul Direktörlüğü’nce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Bir yük-
seköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kaydı yapılmaz, yapılmışsa iptal
olunur. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, adaylar
tarafından bizzat yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan
adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen
kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

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

(3) Şartlı kabul almış, eksik belgesi sonra getirilmek üzere kabul almış ve aday öğren-
ciler teklif mektuplarında belirtilen süreye kadar eksik belgelerini tamamlamakla yükümlüdür-
ler. Belirtilen sürede eksik belgelerin tamamlanmaması durumunda Koç Üniversitesi Tezli Yük-
sek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesinin ilgili maddesi gereğince öğrencinin
bursu kesilir ve verilen süre sonunda ilişiği kesilir. Normal durumlarda, eksik belge ile kayıt
yapılmaz.
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(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın
enstitüdeki kaydı, EYK kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde
kendisine verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem ya-
pılır.

(5) İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde Kayıt
ve Kabul Direktörlüğüne yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 15 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler

içinde en az bir derse kayıt yaptırmak zorundadır. Ücret ödeyen öğrencilerin yarıyıl kaydının
yapılması için yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ders ekleme süresi bitene kadar kayıt
yaptırmayan, öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen
öğrenciler, ilgili yarıyıl öğrencilik haklarını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süre-
sinden sayılır ve dönem kaydı yapılmadan öğrencilik haklarından yararlanılamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Geçerli mazereti bulunup eğitimine ara vermek isteyen öğrenciler,

kayıtlarının bulunduğu enstitüye kayıt dondurma başvurusunda bulunurlar. Başvurular, öğren-
cinin danışmanının ve ilgili program koordinatörünün görüşü alınarak EYK tarafından değer-
lendirilerek karara bağlanır. 

(2) Rapora bağlanmış sağlık nedenleri haricinde, bir seferde bir yarıyıldan daha çok
kayıt dondurulamaz. Kayıt dondurulabilecek toplam süre tezsiz yüksek lisans programlarında
bir yarıyıl, tezli yüksek lisans programlarında iki yarıyıl, doktora programlarında ise dört ya-
rıyıldır.

(3) Kayıt dondurmuş öğrenciler ilgili yarıyılda hiçbir derse kayıt yaptıramaz, tez çalış-
ması yapamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. İngilizce hazırlık programında veya bi-
limsel hazırlık programında olan öğrenciler kayıt dondurmak için EYK’ya başvuru yapabilir-
ler.

(4) Sağlık nedeni ile kayıt dondurmak isteyen öğrencilerden sağlık raporu istenir ve
kayıt donduracakları süre EYK tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Akademik izinler
MADDE 17 – (1) Öğrenci ilgili enstitüye başvurarak belirli süreli akademik izin tale-

binde bulunabilir. Talepler, danışman/program koordinatörü onayı ve EYK kararı ile işleme
alınır. İzinli olduğu süre öğrencinin öğrenim süresine sayılır. 

Tatil ilkesi
MADDE 18 – (1) Üniversitenin de tatil olduğu resmi tatil günleri dışında, lisansüstü

öğrencilerinin kampüste olup çalışmalarına devam etmeleri ve eğitimlerinin bir parçası olan ve
kendilerini mezuniyet sonrası akademik ve araştırma pozisyonlarına hazırlayacak olan TEAC 500
yükümlülüklerini de başarı ile yerine getirmeleri beklenir. Lisansüstü öğrenciler dilekçe ile
başvuru yaparak TEAC 500 yükümlülüklerinin olmadığı dönemlerde en fazla iki hafta danış-
manlarının onayı ile tatil yapabilirler. Bu dönemler dışındaki tatil talepleri EYK tarafından ka-
rara bağlanır. 

İlişik kesme
MADDE 19 – (1) Öğrenci kendi isteği ile ilgili Enstitüye başvurarak ilişik kesme ta-

lebinde bulunabilir. Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi için Üniversite tarafından
belirlenen ilişik kesme işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
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Disiplin
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümleri uygulanır.

Program süreleri
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının normal süresi iki yarıyıl, azami

süresi üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami süresi
altı yarıyıldır. Doktora programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl, azami süreleri oniki yarı-
yıldır. Bütünleşik doktora programlarının normal süreleri on yarıyıl, azami süreleri ondört ya-
rıyıldır. Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere, akademik izin alınan, tatil yapılan veya ders
kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır.

(2) İngilizce hazırlık programında ve bilimsel hazırlık programında geçirilmiş süreler
lisansüstü programın süresine sayılmaz.

(3) Her program için tanınan azami sürenin sonuna kadar mezun olamamış öğrencilerin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tez/Proje Danışmanı Atama, Dersler ve Tez

Danışman ataması
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler için bir akademik danışman ve tez/proje da-

nışmanı EYK kararı ile atanır.
(2) Tez danışmanının, tezli yüksek lisans programlarında kayıt olunan tarihten itibaren

en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora programlarında ise kayıt olunan tarihten itibaren
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(3) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir.
Doktora programlarında tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyelerinin daha önce başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, EYK
tarafından atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora
derecesine sahip bir kişi olabilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesinin veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisinin en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 

Dersler
MADDE 23 – (1) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler ilgili program koordinatörlü-

ğünün önerisi ile ilgili dekan tarafından belirlenir ve Enstitü Müdürü tarafından onaylanır. 
Başka bir üniversitenin lisansüstü programında alınan derslerin saydırılması
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, başka bir

üniversitede lisansüstü öğrenci olarak aldıkları ve en az B notu ya da eşdeğeri ile başarmış ol-
dukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları
programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Ders saydırma başvuruları
yüksek lisans ve doktora programlarında azami 4 ders (12 kredi), bütünleşik doktora program-
larında ise 8 dersi (24 kredi) geçmeme koşulu ile program koordinatörü onayı doğrultusunda
EYK tarafından karara bağlanır. Sayılmasına karar verilen dersler T notu ile transfer edilir; bu
derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına dahil edilmez. Lisansüstü derslerini başka bir
üniversitede tamamlayan öğrencilerin başka üniversiteden aldıkları dersleri T notu ile transfer
edilir ve kayıt oldukları programdan en az bir ders alması ve dersten en az B notu alması gerekir. 
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(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran yüksek lisans ve doktora öğrencileri en çok iki,
bütünleşik doktora programı öğrencileri ise en çok dört dersi diğer yüksek öğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden seçebilir; ilgili derslerden en az B notu ya da eşdeğeri ile ba-
şarmış oldukları derslerin ders yükümlülüklerine sayılması için başvuru yapabilirler. Ders trans-
feri başvuruları program koordinatörü onayı doğrultusunda EYK tarafından karara bağlanır.
Sayılmasına karar verilen dersler T notu ile transfer edilir ve bu derslerin notları lisansüstü not
ortalamalarına dahil edilmez. 

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın müfredatına ek olarak fazladan dersler de
alabilir.

Derslerde değerlendirme ve notlar
MADDE 25 – (1) Lisansüstü derslerin işlenişi, öğrencilerin değerlendirilmesi ve not-

larla ilgili konular 27/3/2017 tarihli ve 30020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üni-
versitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda
yürütülür. 

(2) Müfredat derslerinin genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan öğrenciler
başarılı kabul edilir. Genel not ortalaması 3.00 altında olan öğrenci mezun olamaz.

Ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamakla yüküm-

lüdür.  Lisansüstü programlarında İşletme Enstitüsü programları hariç C- ve altı not başarısız
olarak değerlendirilir. Ancak zorunlu dersin iki yarıyıl içinde tekrarlanmasının mümkün olma-
dığı durumlarda, ilgili program koordinatörünün önerisi ve EYK kararı ile başarısız olunan zo-
runlu dersin yerine içerik ve düzey yönünden eşdeğer başka bir ders alınabilir. 

(2) Seçmeli bir derste başarısız olunması durumunda ise öğrenci aynı dersi tekrar ala-
bilir ya da başka bir ders alarak başarısız olduğu dersin notunu müfredat dışı bırakarak daha
yüksek not aldığı diğer seçmeli ders ile değiştirebilir.  

(3) Dileyen lisansüstü öğrenciler akademik danışmanlarının önerisi ve ilgili program
koordinatörünün onayı ile aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri
tekrarlayabilir; bu durumda genel not ortalamasına yüksek alınan not katılır.

Dersleri tamamlamanın azami süresi 
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında üç yarıyıl, tezli yüksek lisans ve

doktora programlarında kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıl, bütünleşik doktora programlarında ise bu süre altı yarıyıldır. 

(2) Kayıt dondurma hali hariç olmak üzere, akademik izin alınan veya ders kaydı yap-
tırılmayan yarıyıllar dersleri tamamlamanın azami süresine sayılır. Azami süre sonunda tüm
kredili müfredat derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamamış olan veya müfredat
derslerinin genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesi-
lir.

Tez konusu, tez dersi ve proje dersi
MADDE 28 – (1) Tezli lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler kayıt olunan tarihten

itibaren ikinci yarıyılın sonuna kadar tez konularını enstitüye iletir. 
(2) Tezli lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt yaptırdıkları tez derslerinin notları

tez danışmanı tarafından verilir. Tez dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olan öğrenciler için
Koç Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesinin ilgili maddesi
uygulanır. 

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, yarıyıl projesi yaptıkları dönemde proje dersine
kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir proje raporu vermek zorundadırlar. Proje dersin-
den başarısız olan öğrenciler azami süreyi aşmamak koşuluyla bir sonraki yarıyılda tekrar proje
dersine kayıt yaptırır. Projede başarısız bulunan ve azami süreyi aşan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir. 
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(4) Doktora Programında tez konusu doktora yeterliliği verildikten sonra 6 ay içerisinde
enstitüye iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Program Süreçleri, Tamamlama Koşulları, Mezuniyet

Yükümlülükleri ve Diplomalar

Tezsiz yüksek lisans 
MADDE 29 – (1) Program yükümlülüklerini başarıyla tamamlamış, derslerinin genel

not ortalaması 3.00 veya üzeri olan ve Üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulun-
mayan öğrencilere tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans 
MADDE 30 – (1) Programın ders yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren ve tez ça-

lışmasını tamamlayan öğrenci tezini danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunma için ha-
zır durumda olduğuna karar verir ve enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının ve program koordinatörünün önerisi üze-
rine EYK onayı ile atanır. Tez jürisinde biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dı-
şından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi yer alır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(3) Jüri atandıktan sonra en erken bir hafta, en geç bir ay içinde sözlü tez savunması
yapılır. Tez savunması öğrencinin tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümün-
den oluşur ve ilgili dinleyicilerin katılımına açıktır. 

(4) Tez savunmasının ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Jürinin kararı tez sınavını izleyen üç gün içerisinde ilgili enstitüye tutanak
ile bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak koşuluyla en
geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Düzeltilmiş tezin savunulmasından sonra jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul veya ret
kararı verir.

(6) Tezi reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Tezi reddedilen öğren-
cinin talepte bulunması durumunda, sürdürülmekte olan bir tezsiz yüksek lisans programının
bütün koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması
verilebilir.

(7) Tezi kabul edilen öğrenciler bir ay içinde tezlerinin biçim bakımından kurallara uy-
gun olan ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını enstitüye teslim eder. Gerekli durumlarda ve aza-
mi süreyi aşmamak koşuluyla, EYK bu süreyi en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(8) Tezini enstitüye teslim eden, program yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getiren,
genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan ve Üniversiteye herhangi bir borcu bulunma-
yan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi kabul edilen
tezin savunulduğu tarihtir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 31 – (1) Doktora yeterlik sınavına öğrencinin ne zaman gireceği program koor-

dinatörü tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç be-
şinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar
sınava girmek zorundadır. 

(2) Yeterlik sınavları, ilgili program koordinatörü tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman
dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(3) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.
(4) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-

rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
program koordinatörünce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talep etmesi halinde lisans veya yüksek lisans derecesi ile doktora
programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci azami süreyi
aşmamış olmak koşulu ile yüksek lisans programına geçebilir.

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

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili program koor-

dinatörünün önerisi ve EYK kararı ile en geç bir ay içinde üç öğretim üyesinden oluşan bir Tez
İzleme Komitesi oluşturulur. 

(2) Komitede öğrencinin tez danışmanı, aynı anabilim dalı içinden bir öğretim üyesi
ile anabilim dalı dışından bir öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı oy hakkı bulunmak-
sızın TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili program koordinatörünün önerisi
ve EYK onayı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez önerisi savunması
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt
çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yö-
nünde salt çoğunlukla verilen karar, toplantının bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK 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.
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(4) Tez önerisi savunmasına EYK tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmak-
sızın süresi içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi savunmasını başarıyla tamamlamış öğrencilerin tez konularının değiş-
mesi durumunda, yeniden tez önerisi savunması yapılması gereklidir.

Doktora tez izleme komitesi toplantıları
MADDE 34 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık

ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez TİK toplantısı yapılarak tez çalışmaları
takip edilir.  

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. 

(3) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
İlgili tutanak en geç toplantı tarihini izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(4) TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencilerin doktora tez savunmasına girmeden önce en az
üç kez başarılı sonuçlanan TİK toplantısı yapılmış olması gereklidir.

Doktora tez savunması
MADDE 35 – (1) Programın ders yükümlülüklerini başarıyla tamamlamış olan öğrenci

tezini tamamlayarak danışmanına sunar.  
(2) Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim

eder. 
(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez savunma

tarihinden en geç 10 gün önce tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve program koordinatörünün önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, program koordinatörünce tez sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-
lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri ha-
linde, tezsiz yüksek lisans program yeterliklerini sağlamaları şartı ve EYK onayı ile tezsiz yük-
sek lisans diploması verilebilir.
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Doktora diploması 
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını enstitüye gönderir. 

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

(3) Tezini enstitüye teslim eden, program yükümlüklerini eksiksiz olarak yerine getiren,
genel not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan ve Üniversiteye herhangi bir borcu bulunma-
yan öğrenciye doktora diploması verilir. Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalı prog-
ramının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin ka-
bul edildiği tez sınavı tarihidir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İntibak
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süreleri, 2016-2017

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, birinci yarıyıl olacak şekilde kabul edilerek hesaplanır. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Koç Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans
Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, Koç Üniversitesi Tezli
Yüksek Lisans ve Doktora Programları Burs Yönergesi, Koç Üniversitesi Lisansüstü Konak-
lama Yönergesi, Yükseköğretim Kurulu, AK, EK ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 39 –  (1) 31/3/1995 tarihli ve 22244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç

Üniversitesi İşletme Enstitüsü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği, 22/3/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans progra-

mından mezun olmuş veya bu tarihte kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından daha
sonra mezun olmuş olan öğrenciler, bütünleşik doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

36 KALEM KOMATSU YEDEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd.      

No. 111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslim Süresi 

1 36 Kalem Komatsu yedeği Alımı 122678 2019-0349 16.04.2019-14.00 120 Gün 

 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 200.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 2559/1-1 
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7 KISIM 31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Karargah ve Destek Kıtaları 

Grup Komutanlığı  (Ankara) ihtiyacı 7 kısım 31 kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun ve aynı listede belirtilen 

markalardan biri olmak kaydıyla, 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 malzeme listesi, 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, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini 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, 27.03.2019 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 her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. 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 2644/1-1 
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ÇINAR İLÇESİ MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE KULLANILMAK ÜZERE 

İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Çınar İlçesi Merkez ve Kırsal Mahallelerde Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemeleri Mal 

Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/93498 

1-İdarenin 

a) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 

21750 ÇINAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 4125112178 - 4125112161 

c) Elektronik Posta Adresi : cinarbelediye@mynet.com 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çınar İlçesi Merkez ve Kırsal Mahallelerde 

Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemeleri Mal Alım 

İşi  

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : İdarenin ihtiyacı olan İnşaat Malzemeleri Çınar 

Belediye Başkanlığının yer göstereceği alana veya 

köylere ihtiyaca göre peyderpey mukabil teslimi 

yapılacaktır 

c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 

sipariş tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü 

içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine 

kadardır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çınar Belediyesi 2.Kat İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.04.2019 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13. Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 2224/1-1 

—— • —— 

TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 12 Adet Rated Power 35-45 kW 

Gücünde FWD ve Kabinsiz Bahçe Tipi Alçak Çatılı Traktör satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 28.03.2019 Perşembe günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 2558/1-1 
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HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

Işin Adı : Hızar palası ve zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019 / 117332 

Dosya no : 1926018 

1- İDARENİN :  

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hızar palası ve zinciri: 2 kalem 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3) İHALENİN   

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 27.03.2019 Çarşamba günü saat : 15:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1- .------------- 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 27.03.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2512/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

 2619/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI : Derecik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER : İdris ARSLAN, Ekrem ÇETİNKAYA, Abdulmecit EREN, Nuri 

SAK, Hakan GÜLLÜOĞLU, Mehmet Zafer DEMİR, Mazhar MESUTOĞLU, Teyar CENGİZ, 

İshak EREN, Şükrü ÇETİNKAYA. 

VAKFIN İKAMETGÂHI : HAKKARİ. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şemdinli Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/03/2019 tarihinde kesinleşen 08/02/2019 

tarihli ve E:2019/40, K:2019/39 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 

amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer Kanun ve bu doğrultuda 

düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000,00 TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU : İdris ARSLAN, Ekrem ÇETİNKAYA, Abdulmecit EREN, Nuri 

SAK, Hakan GÜLLÜOĞLU, Mehmet Zafer DEMİR, Mazhar MESUTOĞLU, Teyar CENGİZ, 

İshak EREN, Şükrü ÇETİNKAYA. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiye sonucu 

artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2556/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, F19D05C pafta, 2473 parsel üzerindeki 918423 YİBF inşaatın 

denetimini üstlenen Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar 

Canan ÖNER (Denetçi No: 24160, Oda Sicil No: 37286) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 22.01.2019 tarihli ve E.2018/1925-K.2019/133 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile Canan ÖNER hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına 

ilişkin kısmı 07.03.2019 tarihli ve 51467 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2552/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898311 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.02.2019 tarihli ve 2018/1706-K.2019/426 sayılı 

kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı 

Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili 

kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 

07.03.2019 tarihli ve 55714 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2552/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Konya İli, Karatay İlçesi 22097 ada, 5 parsel üzerindeki 898308 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Serhat KİRAZ 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67495) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
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açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 21.02.2019 tarihli ve E.2018/1705-K.2019/427 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 

sayılı Resmî Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan idarî işlemin, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

ilgili kısmı ve kuruluş ortağı olan Serhat KİRAZ hakkında kuruluş ortaklığı kaydına ilişkin kısmı 

07.03.2019 tarihli ve 55691 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2552/3/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

07.03.2019 tarih ve 30707 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan ilanda “hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 27.02.2019 tarihli ve 45040 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin çıkarılarak yerine “hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 27.02.2019 tarihli ve 45040 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin 

eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 08.03.2019 tarihli ve 56399 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  2552/4/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

07.03.2019 tarih ve 30707 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan ilanda “hakkında tesis edilmiş 

olan idarî işlemin, sebebiyet kaydına ilişkin kısmı 27.02.2019 tarihli ve 45122 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin çıkarılarak yerine “hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işlemi 27.02.2019 tarihli ve 45122 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.” ifadesinin 

eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 08.03.2019 tarihli ve 56398 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  2552/5/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Muhsin REYHANOĞLU (Denetçi No: 6157, Oda Sicil No: 19758) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 25.01.2019 tarihli ve 

E.2019/69 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Muhsin REYHANOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan 

kısmının yürütülmesi 11.03.2019 tarihli ve 57095 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  2553/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 15 ada, 3 parsel üzerindeki 122624 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Mete YARLIĞAN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6743, Oda Sicil No: 5715) tarafından, Ankara 

2. İdare Mahkemesinin 2018/2169 esasına kayden Bakanlığımız ve Antalya Valiliği aleyhine 

açılan davada, 16.01.2019 tarihli ve E.2018/2169-K.2019/86 sayılı karar ile “dava konusu işlemin 

iptaline” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet 

Mete YARLIĞAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 

08.03.2019 tarihli ve 56478 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  2554/1-1 
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